


















































 ايٛسز٠ ا٭ٚىل : املٛاصر ايطبٝع١ٝ يف َقضادتػضافٝـا : 

 

 درس متهيذي  : أنواع املوارد
 

 

  َٛاصر بؾض١ٜ – 2َٛاصر طبٝع١ٝ   – 1  أنواع املوارد :

   ٖٞ نٌ املٛاصر اييت َٓشٗا اهلل يإلْغإ رٕٚ دٗز َٔ داْب٘ يف تهٜٛٓٗا .  : الطبيعيةاملوارد 

ٙٔ  )  : الطبيعيةأنواع املوارد   ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ ( –ٚايٓبات ايٛبٝعٞ  –ٚاهلٛا٤  –املٝا

 ٜعترب ْٗض ايٌٓٝ َٔ أِٖ َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض -

 ال ٜتٛفض يف َضض غابات طبٝع١ٝ بٌ تٓتؾض ايٓباتات ايضشضا١ٜٚ بغبب ْزص٠ األَٛاص.  -

 
 أهنية املوارد الطبيعية :                                                                                 

 املٝاٙ عضٚص١ٜ ذتٝا٠ اإلْغإ ٚاذتٝٛإ ٚايٓبات.  - 1

 َعز١ْٝ ( عضٚص١ٜ يًضٓاع١.  -سٝٛا١ْٝ  -ارتاَات ) طصاع١ٝ   - 2

 ١ٝ٥.ايرتب١ عضٚص١ٜ يظصاع١ احملاصٌٝ ايػشا - 3

 َضارص ايٛاق١ أعاؼ ايتكزّ ايضٓاع٢ . - 4

بعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ )املٝاٙ ايهربٜت١ٝ ، ايضَاٍ ( تكّٛ عًٝٗا أْٛاع َٔ ايغٝاس١ نغٝاس١ ايؾٛاط٧   - 5

 ٚايغٝاس١ ايعالد١ٝ .

 

 َضارص يًٛاق١ َجٌ ايبرتٍٚ .  –ز                   ؼ : َا ٖٞ َتطًبات ايٓؾاط ايقٓاعٞ يف َقض 

 بغب ٚفض٠ املٝاٙ ايعشب١ ٚايرتب١ ارتضب١ .  –ز           ؼ : َا ٖٛ عبب قٝاّ ايظصاع١ يف ٚارٟ ايٌٓٝ ٚريتاٙ . 

 .  ٚاإلٖزاصبغبب ع٤ٛ اعتدزاَٗا ٜعضعٗا يًتًٛخ  –ز                      ؼ : مب تفغض تًٛخ املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

 

 ؼ : َا ٖٛ َفّٗٛ ايتًٛخ  ؟ 

 ايبؾضٟ .   يبعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ فتضبح غري صاذت١ يالعتدزاّ ٖٛ سزٚخ تػريات –ز 

 

 يًُٛاصر ايٛبٝع١ٝ .  -ز              ...................................... ؼ : ٜعترب اٱعضاف يف اعتدزاّ املٝاٙ إٖزاصا

  ؽربا ارت١ُٝ () َٓٛك١ سًٛإ َٚٓٛك١  -ج      َا ٖٞ أنجض َٓاطل مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ تًٛثا –ؼ 

 اطل مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ تًٛثا مب تفغض : تعترب َٓطك١ سًٛإ َٚٓطك١ ؽربا ارت١ُٝ َٔ أنجض َٓ –ؼ 

 بغبب تضنظ صٓاع١ األمسٓت ٚايٓغٝر بُٗا .  –ز 

 

  املوارد البصرية :     

 ٜكّٛ بإْتادٗا اإلْغإ إلؽباع سادات٘ َجٌ املٓتذات ايظصاع١ٝ ٚاملٓتذات ايضٓاع١ٝ   ٢ٖ املٛاصر ايت٢

  ؼ : َا ٖٞ أْٛاع املٛاصر ايبؾض١ٜ : 

 َٛاصر طصاع١ٝ  َٚٛاصر صٓاع١ٝ .  –ز 

 ؼ :  مب تفغض منٛ املزٕ ٚتظاٜز ٚعا٥ٌ املٛاف٬ت . 

 بغبب ايٓؾاط ايبؾضٟ يف زتاٍ ايضٓاع١  .  –ز 

  ايبؾضٟ –ز                       ................................................ ٝاس١ منٛسز يًٓؾاطتعترب ايغ ؼ :

 إْتاز ايػشا٤   - ايظصاع١  –ز       املٛاصر ايطبٝع١ٝ اٱْغإْؾاط ٜغتجُض فٝ٘  ...................و   .................... ؼ :

 

 



 أنواع املوارد   -:  التنهيذيتذريبات الذرس األسئلة و

 

 

 

 أنتب َزيٍٛ نٌ عباص٠ ملا ٜأتٞ :  - 1ؼ

 َٛصر َٔ صٓع اهلل ٜغتدزّ يف صٟ األصاعٞ ٚايؾضب. -1

 َٛصر َٔ صٓع اهلل ٜغتدزّ يف ايتٓفػ. -2

 ُٜٚٓٛ فٝٗا ايٓبات. َٛصر َٔ صٓع اهلل ميجٌ قؾض٠ األصض ايضاذت١ يًظصاع١ -3

 . َغاس١ ؽاعع١ دّزا َٔ املٝاٙ املاذت١. َٛصر َٔ صٓع اهلل ٚميجٌ 4

 

 

 : فٓف املٛاصر اٯت١ٝ ملٛاصر طبٝع١ٝ َٚٛاصر بؾض١ٜ .  2ؼ

 -ْٗض ايٌٓٝ  -ايغز ايعاىل   -ايظصاع١ ٚإْتاز ايػشا٤   -ايرتب١   -املغتؾف٢  -اهلٛا٤   -ٚعا٥ٌ املٛاصالت  -) ايػابات 

 ايبشض األمحض (

 

 

 : انتب ن١ًُ  فح أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ خطأ أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  3ؼ

 تؾٌُ املٛاصر ايٛبٝع١ٝ يف َضض ايٛضم ٚاملٛاصالت.   - 1

 تٓتؾض ف٢ َضض غابات طبٝع١ٝ َتٓٛع١.   - 2

 تعتُز عٝاس١ ايؾٛاط٧ ٚايغٝاس١ ايعالد١ٝ ع٢ً بعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ.   - 3

 ْٗض ايٌٓٝ أِٖ َضزص يًُٝاٙ ايعشب١ ف٢ َضض.   - 4

 

 

 :  مب تفغض....؟  4ؼ

 أ١ُٖٝ املٛاصر ايٛبٝع١ٝ .  - 1

 ٚدٛر ايٓباتات ايضشضا١ٜٚ يف َضض .  - 2

 تعضض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ يإلٖزاص .  - 3

 

 

 

 : انتب املقطًح ادتػضاف٢ يهٌ عباص٠ مما ٢ًٜ:  5ؼ

 باْتادٗا ألؽباع سادات٘ َجٌ املٓتذات ايظصاع١ٝ ٚايضٓاع١ٝ.املٛاصر ايت٢ ٜكّٛ االْغإ   - 1

 سزٚخ تػريات يبعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ فتضبح غري صاذت١ يالعتدزاّ ايبؾض٣.  - 2

 ت٢ َٓشٗا اهلل يالْغإ رٕٚ دٗز َٔ داْب٘ ف٢ تهٜٛٓٗا َجٌ املٛاصر املا١ٝ٥ ٚايرتب١اياملٛاصر   - 3

 ٚاهلٛا٤ ٚغريٖا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :  املوارد املائية وتننيتها األولالذرس 

 

  املٝاٙ –ز                  ؼ :  َا ٖٛ َقزص اذتٝا٠ ع٢ً عطح ا٭صض ؟

 ؼ : َا ٖٞ أْٛاع َٛاصر املٝاٙ يف َقض ؟ 

 األَٛاص( –املٝاٙ ادتٛف١ٝ  -ايبشريات ايعشب١ " ْاصض"  -َٛاصر املٝاٙ ايعشب١  ٚتؾٌُ ) ْٗض ايٌٓٝ   – 1 –ز 

 ايبشريات املاذت١ " قاصٕٚ " ( –املٝاٙ ادتٛف١ٝ  –ايبشض األمحض  -َٛاصر املٝاٙ املاذت١ ٚتؾٌُ ) ايبشض املتٛعط   – 2      

 

 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ املٝاٙ ايعشب١ يف َقض . 

 . َضزْص ص٥ٝغٞ يًؾضٔب ٚاألغضاِض املٓظي١ٔٝ.1

ِّ ايٚظصاع١.2  . تغاعز ع٢ً قٝا

ٌِ. ٞ. َضزْص ص٥ٝغ3  يتٛيٝز ايٛاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ َجٌ ايغز ايعايٞ ٚبعض ايكٓاطِض اييت مت تؾٝٝزٖا ع٢ً ِْٗض ايٓٝ

ٌِ ١َُٗ ٚصخٝض١ٟ.4  . ُتعترُب طضم ْك

 . َضزْص َِٗ يًجض٠ٔٚ ايغُه١ٔٝ.5

 

 َاذت١ –ز     ............................... ؼ : بعض املٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚخقٛفا ايكضٜب١ َٔ ايبشاص تهٕٛ

 ؼ : َا ٖٛ َفّٗٛ ايفٝضإ ؟ 

ِٖٓٗض يف َٛعِ َعني . –ز   ايفٝغإ طٜار٠ٝ َٓغٛٔب املا٤ٔ عٔ َغت٣ٛ عفت٢ اي

 ْزص٠ املٛض مما ٜغض باألْؾ١ٛ ايبؾض١ٜ ٚخاص١ ايظصاع١ ٚايضاعٞ  .  -ز                     ؼ : َا ٖٛ َفّٗٛ ادتفاف ؟

 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايغز ايعايٞ يف َقض . 

ِٕ ٖٚٛ َضزْص َِٗ يتٛيٝٔز ايهٗضبا٤ٔ.حي -ز   ٢َُ َضَض َٔ ادتفأف ٚأخٛاِص ايفٝغا

ٙٔ ادتٛف١ٔٝ -ز   ............................. ؼ : ٚاس١ُ ع٠َٛٝ إسز٣ ايٛاساِت املقض١ِٜ ٚتعتُزٴ اذتٝا٠ُ فٝٗا ع٢ً  املٝا

 أْٛاع ايٓكٌ -  ايزاخًٞ املا٥ٞيًٓكٌ  -ز   .........................ٖٚٛ أصخك .................... ؼ : ٜغتدزّ ْٗض ايٌٓٝ نطضٜل

 األَٛاِص ايؾت١ٜٔٛ -ز       .............................ؼ : تعتُزٴ ايظصاع١ يف ايغاسٌ ايؾُايٞ ملقضٳ ع٢ً

ٞٷ يًؾدِك ايٛاسِز َٔ املٝاٙ ٜبًؼ َابني ِّا ......... يرت اىل............. ؼ : ا٫عت٬ُٗى ايعامل  611 – 111 –ج      يرت  َٜٛ
 

 ؼ : َا ٖٞ أ١ُٖٝ املٝاٙ املاذت١ يف َقض ؟ 

 اعتدضاز ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ .   – 2                                    َضزص يضٝز األمساى يف َضض .  – 1

 اعتدضاز ًَح ايٛعاّ .  – 4                                                       ٚع١ًٝ يًٓكٌ ايبشضٟ .  – 3

 

 بالعِٝ عضٟ -ز .   أسز أنرب سكٍٛ ايبرتٍٚ ايبشض١ٜ ٚخًٝر ايغٜٛػ ........................ ؼ : ٜعترب سكٌ
 
 

 ؼ : َا ٖٞ أعباب تًٛخ املٝاٙ ؟ 

 إيكا٤ شتًفات ايضضف ايضشٞ ٚايضٓاعٞ يف َٝاٙ ايٓٗض أٚ ايبشض رٕٚ َعادت١.  - 1

 تضضٜف َٝاٙ ايضضف ايظصاعٞ ) املٝاٙ املًٛث١ باملبٝزات ٚاألمسز٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ( يف ايٓٗض. - 2

 تغضب طٜٛت ايبرتٍٚ َٔ ْاقالت ايبرتٍٚ .  - 3

 إيكا٤ شتًفات ايغفٔ يف َٝاٙ ايٓٗض أٚ ايبشض. - 4

 

 : اسنض دٗٛر ايزٚي١ يت١ُٝٓ ٚمحا١ٜ املٝاٙ َٔ ايتًٛخ:ؼ 

 َعادت١ شتًفات ايضضف ايضشٞ َٚٝاٙ ايضضف ايظصاعٞ. -1

 طٜار٠ محالت ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ تضؽٝز اعتٗالى املٝاٙ. -2

 اعتدزاّ أعايٝب ايضٟ اذتزٜج١ ) ايضٟ بايضش أٚ ايتٓكٝط (. -3

 سفض اآلباص ايعُٝك١ .  -5                            َضاقب١ ايغٛاسٌ. -4



 املوارد املائية وتننيتها   األول أسئلة وتذريبات الذرس 

 

 

 : فٓف املٛاصر املا١ٝ٥ اٯت١ٝ إىل َٛاصر َا١ٝ٥ عشب١ أٚ َاذت١  1ؼ 

فضع   -ايبشض األمحض   -فضع رَٝاط   -ايبشض املتٛعط  -عري٠ ْاصض   - عري٠ إرنٛ   -عري٠ ايربيػ   -) ْٗض ايٌٓٝ 

 صؽٝز (

 

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  2ؼ

 ............................................ٚ  ..........................................َٔ َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض   - 1

 ..........................................ٜكتضض ٚدٛر األَٛاص ايؾت١ٜٛ يف َضض ع٢ً ايغاسٌ   - 2

 ....................................................................املضزص ايض٥ٝػ ملٝاٙ ايؾضب يف ايٛاسات ٖٛ   - 3

 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  3ؼ

 ايغز ايعايٞ مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف.   - 1

 ايبشضٜٔ األمحض ٚاملتٛعط أسز َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض.   - 2

 ٜغتدضز ًَح ايٛعاّ َٔ ْٗض ايٌٓٝ.   - 3

 

 :  مب تفغض.....؟  4ؼ

 أ١ُٖٝ املٝاٙ ايعشب١ ف٢ اذتٝا٠.  - 1

 قٝاّ ايظصاع١ ف٢ ايغاسٌ ايؾُاىل ملضض.  - 2

 أ١ُٖٝ املٝاٙ املاذت١ ف٢ سٝاتٓا.  - 3

 تًٛخ املٝاٙ ايعشب١.  - 4

 

 :  َاسا حيزخ إسا .......؟  5ؼ

 قاّ اإلْغإ بإيكا٤ شتًفات املضاْع يف ْٗض ايٌٓٝ.  - 1

 األَٛاص ع٢ً عٛاسٌ َضض ايؾُاي١ٝ.قًت   - 2

 

 

 :  اقرتح أنرب قزص ممهٔ ٭رٚاص نٌ َٔ املٛاطٔ ٚاذته١َٛ يف اذتفاظ ع٢ً املٛاصر املا١ٝ٥. 6ؼ

 

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.....؟  7ؼ

 ملضض. ايؾُايٞعكٛط األَٛاص ايؾت١ٜٛ ع٢ً ايغاسٌ   - 1

 .ايعايٞبٓا٤ َضض يًغز   - 2

 
 
 
 
 



 الجاني :  املوارد املعذنية وتننيتهاالذرس 

 

 ؼ : َا ٖٛ املكقٛر باملعارٕ ؟ 

 املعارٕ َار٠ طبٝع١ٝ صًب١ تغتدضز َٔ باطٔ األصض قز تهٕٛ قضٜب١ أٚ بعٝز٠ عٔ عٛح األصض -ز 

َٔٗا.   1بغبب    -ز                              ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ املعارٕ .   ن١ُٝ ٚدٛرٖا. .3. تٛطٜعٗا   2. اعتدزا

 ايشٖب (  -املٓذٓٝظ   -ايفٛعفات   –) اذتزٜز  –ز                           ؼ : َا ٖٞ أِٖ املٛاصر املعز١ْٝ يف َقض  ؟ 

 

 اذتزٜج١ِ .  ايقٓاع١ِ أعاؼٳ اذتزٜزٴ ؼ : مب تفغض ؟ ٜعتربٴ

 غٝاصات ٚاآلالت ٚاذتزٜز ٚايضًب ألْ٘ ٜزخٌ يف نجري َٔ ايضٓاعات َجٌ صٓاع١ قغبإ ايغهو اذتزٜز٠ ٚاي -ز

 ؼ : َا ٖٞ أِٖ َقاْع اذتزٜز يف َقض ؟ 

 َضٓع اذتزٜز ٚايضًب عًٛإ ٖٚٛ ٜعتُز ع٢ً سزٜز ايٛاسات ايبشض١ٜ  –ز 

  ؼ : َا ٖٞ َٓاطل تٛادز اذتزٜز يف َقض ؟ 

 . أعٛإ ع٢ً ٚار٣ ايٌٓٝ .2. ايٛاسأت ايبشض١ٜٜ بايضشضا٤ ايػضب١ٝ.           1 -ز 

 

 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايفٛعفات . 

 ٜغتدزّ يف صٓاع١ األمسز٠ٝ ايٚظصاع١ٝٝ ٚاملبٝزاُت اذتؾض١ٜٝ.  - 2     ٜضٖزُص نُٝأت َٓ٘ يًداصِز.  - 1  –ز 

 ؼ : َا ٖٞ َٓاطل تٛادز ايفٛعفات يف َقض ؟ 

 ٖغب١ أبٛ طضطٛص بايٛارٟ ادتزٜٔز.  - 2ايغباع١ٝ مبشافع١ أعٛإ.    - 1 –ز 

  أبٛ طعبٌ –ز          ....................................... أؽٗض َقاْع اْتاز ا٫مسز٠ يف َقض َقٓعؼ : َٔ 
 ........................................  ايشٟ ٜٓتذ٘ َقٓع ......................... ؼ : تعتُز ايظصاع١ يف َقض ع٢ً مسار

 ابٛ طعبٌ  -ايغٛبض فٛعفات   –ز 

 

ُّ يف صٓاع١ٔ اذتزٜٔز ٚايٗضًٔب . ألْ٘ -ز                   تفغض ؟ أ١ُٖٝ املٓذٓٝظ . ؼ : مب   ُٜغتدز
  أّ ظ١ُ  -ز         بؾب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ .............................  ؼ : ٜٛدز َعزٕ املٓذٓٝظ يف َٓطك١

 

ٍّ ٚبعِض أْٛاِع ايعالز. ألْ٘  –ز                  .  ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايشٖب ًٔ ُّ يف صٓاع١ٔ اذٝت   ُٜغتدز
 ايغهضٟ  -ز                     يف دباٍ ايبشض ا٭محض ................................ؼ : ٜٛدز َعزٕ ايشٖب  يف َٓذِ 

  2111 -ايغهضٟ  –ز               .............................عاّ   ............................ؼ : مت اعتدضاز ايشٖب سزٜجا َٔ َٓذِ 
ٍٴ َٔ اعتدضز ايشَّٖب نإ     .........................فٓاع١ اذتًٞ ٚ ٚاعتدزَٛٙ يف .....................َٔ ايقشضا٤ِ ...................ؼ : أٚ

١ٖٔٝ   -قزَا٤َ املضضٜنَي   -ز   اآلثاص -ايؾضق

ُّٟ ر.  ِّ سصاِت  .................ؼ : تٛفٌَّ ايعاملٴ املقض  . ......................يف ع٬ِز َضضِ   ....................يف اي٫ٜٛاِت املتَّشز٠ِ إىل اعتدزا

ِٕ  -ايشٖٔب   –َضٛف٢ ايغٝز  -ز  ايغضطا

 

 ؼ : َا ٖٞ دٗٛر ايزٚي١ يت١ُٝٓ املٛاصر املعز١ْٝ ؟ 

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعارٕ. -1         –ز 

 ايبشح عٔ بزا٥ٌ يًُعارٕ يف ايضٓاع١ نايبالعتٝو.  -2                

 اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعارٕ.  -3  

 
 
 
 



 املوارد املعذنية وتننيتها أسئلة وتذريبات الذرس الجاني    

 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ(  أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

 (              ٜٛدز اذتزٜز يف َضض يف َٓٛك١ أّ ظ١ُ.                )  - 1

 (             )    ٜغتدزّ ايفٛعفات يف صٓاع١ اذٝتًٞ.                      - 2

 (             أ١ُٖٝ املعارٕ سغب ن١ُٝ ٚدٛرٖا يف ايٛبٝع١.  ) ختتًف  - 3

 (      ٜعتُز َضٓع اذتزٜز ٚايضًب يف سًٛإ ع٢ً اذتزٜز املٛدٛر بايضشضا٤ ايؾضق١ٝ . )  - 4

 

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  2ؼ

 .............................ٚ  ..............................ٜٛدز اذتزٜز يف عز٠ َٓاطل مبضض َٓٗا   - 1

 اذتزٜج١. .............................................ٜعترب اذتزٜز أعاؼ  - 2

 ....................................ٚ  .................................ٜزخٌ ايفٛعفات يف صٓاع١   - 3

 ....................................................املٓذٓٝظ عاٌَ أعاعٞ يف صٓاع١   - 4

 ...................................ٚ  ..........................................ٜغتدزّ اذتزٜز يف صٓاع١   - 5

 بايضشضا٤ ايػضب١ٝ. ..............................ٚيف  ................................ٜٛدز ايفٛعفات يف ٚارٟ ايٌٓٝ عٓز   - 6

 

 :  مب تفغض ......؟  3ؼ

 اذتزٜز أعاؼ ايضٓاعات اذتزٜج١.  - 1

 األ١ُٖٝ االقتضار١ٜ يًفٛعفات.  - 2

 اختالف األ١ُٖٝ االقتضار١ٜ َٔ َعزٕ آلخض.  - 3

 

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً......؟  4ؼ

 ٚدٛر ايفٛعفات يف َضض بهُٝات نبري٠. - 1

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح عٔ املعارٕ. - 2

 

 

 :   َا َكرتساتو يت١ُٝٓ املٛاصر املعز١ْٝ يف َقض؟  5ؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الذرس الجالح :  مصادر الطاقة وتننيتها

 

  َضارص طاق١ َتذزر٠ َٚضارص طاق١ غري َتذزر٠ –ز                   ؼ : َا ٖٞ َقارص ايطاق١ ؟
 ؼ : َا ٖٛ املكقٛر مبقارص ايطاق١ املتذزر٠ ؟  

 ٖٞ املضارص اييت التٓفز باعتٗالى اإلْغإ هلا َجٌ ايٛاق١ٔ ايؾُغ١ٔٝ ٚطاق١ٔ ايضٜاح ٚاملٝاٙ -ز 

 ؼ : َا ٖٛ املكقٛر مبقارص ايطاق١ ايػري املتذزر٠ ؟  

ٞٚ.ٖٞ املضارص اييت تٓفز باعتٗالى اإلْغإ هلا ٚال ميهٔ تعٜٛغٗا َجٌ اي -ز  ٍِ ٚايػاِط ايٛبٝع ِِ ٚايبرتٚ  فش

 ايٛاق١ٔ ايؾُغ١ٔٝ ٚطاق١ٔ ايضٜاح ٚاملٝاٙ. -ز .................،  .......................،  ..................ؼ : َٔ أَج١ً َقارص ايطاق١ املتذزر٠ 

 ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ. -ز ....................،  ....................،  ....................َتذزر٠  ؼ : َٔ أَج١ً َقارص ايطاق١ ايػري
 ؼ : َا املكقٛر به١ًُ طاق١ ؟ 

ٙٔ أٚ سضن١ األَٛاِز -ز  ٌٗ َا ٜٓتُر عٔ اسرتاِم ايٛقٛٔر أٚ سضاص٠ٔ ايؾُػِ أٚ ق٠ٔٛ ايضٜاِح أٚ تغاقٔط املٝا  .طاق١ٝ: ن

 

  َػاص٠ –ز                                         .................................ؼ : تٓتؾض َٓادِ ايفشِ يف مشاٍ عٝٓا٤ َجٌ َٓطك١ دبٌ 

  ارتاصز -ايضًب     –ز                 ................................ٜٚغتٛصر َٔ   ...........................ؼ : ٜغتدزّ ايفشِ يف فٓاع١ 
 .  ايطبٝعٞ ايفشِ أقٌ أ١ُٖٝ اقتقار١ٜ َٔ ايبرتٍٚ ٚايػاط ؟ ؼ : مب تفغري 

ِٕ عٓز اسرتاق٘. -ز  بغبب أْ٘ ًُٜٛخ ايب١ٜ٦ٝ رتضٚز نُٝأت نبري٠ٟ َٔ غاِط ثاْٞ أنغٝٔز ايهضبٛ

 

 ايبرتٍٚ –ز           . َقزصٶا ص٥ٝغٶا يًطاق١، ٜٚغتدضز َٔ سكٍٛ بض١ٜ ٚحبض١ٜ  .......................ٜعز  ؼ :    
 باٱضاف١ِ يبعضِ ارتاَاِت ......................،  .....................،  ...................عٓز تهضٜض ايبرتٍٚ ٜعطٞ َؾتكاٍت َتعزر٠ َٓٗا -ؼ 

ٌٳ   .........................................ايقٓاع١ِٝ َج

 املاطٚت  ،  ايبالعتٝٔو –ايغٛالص  -ايبٓظٜٔ   -ز 

 ايبرتٍٚ ؟  إْتازؼ : َا ٖٞ َٓاطل 

 مشاٍ ايضشضا٤ ايػضب١ٝ  – 2                  خًٝر ايغٜٛػ ٚاملٓٛك١ احمل١ٛٝ ب٘    - 1 –ز 

 ؼ : َا املكقٛر بع١ًُٝ تهضٜض ايبرتٍٚ ؟ 

 : ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا فضٌ َهْٛات ايبرتٍٚ عٔ ايظٜت األصًٞ.تهضٜض ايبرتٍٚ -ز 

ٍٴ يف َقضٳ َٓشٴ عٗز   ايفضاع١ٓ -ز           ..........................................ؼ : عٴضف ايبرتٚ

 ايتشٓٝط -ز   ...........................................يف  ايبرتٍٚ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ  ؼ :  اعتدزّ 

ٍِ ب٦ض ؼ : مت  ٍِ يف َقضٳ يف  سفضٴ أٚ  ّ 1886 –ايضشضا٤ٔ ايؾضق١ٔٝ  -ز        ............................ع١ٓ  ......................................برتٚ
 َعاٌَ تهضٜض. ...........................بعز ايغعٛر١ٜ يف تهضٜض ايبرتٍٚ ٜٚٛدز بٗا  .....................ؼ : حتتٌ َقض املضنظ 

 9 -ايجاْٞ   -ز       

 

  َضاسب١ -َغتك١ً    –ز            يًبرتٍٚ ....................أٚ  ......................ؼ : ٜٛدز ايػاط ايطبٝعٞ يف َقض يف سكٍٛ  
 ؼ : َا ٖٞ َٓاطل إْتاز ايػاط ايطبٝعٞ يف َقض ْٚغبٗا ؟

 %  21ايضشضا٤ ايػضب١ٝ ٚمتجٌ   – 2                    %      56َٓٛك١ ايبشض املتٛعط ٚمتجٌ  – 1 –ز 

 %  14َٓاطل أخض٣   – 5                   % 1عٝٓا٤   – 4%                   8خًٝر ايغٜٛػ  – 3

 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايػاط ايطبٝعٞ . 

 ٜغتدزّ نٛقٛر يبعض ٚعا٥ٌ املٛاصالت . – 2املٓظي١ٝ .    ٜغتدزّ يف األغضاض  - 1   –ز 

 تٛيٝز ايهٗضبا٤ اذتضاص١ٜ .  – 3        

 أبٛ َاعٞ -ز     .   مشاٍ ايزيتا .................................ؼ : َٔ أؽٗض اذتكٍٛ ايض٥ٝغ١ٝ ٱْتاز ايػاط ايطبٝعٞ سكٌ 

 



  ايعؾضٜٔ –ز            .....................................ؼ : بزأ اعتدزاّ ايهٗضبا٤ يف َقض يف أٚا٥ٌ ايكضٕ 

  1931 –ز           .................................................ؼ : اعتدزَت ايهٗضبا٤ يف ايقٓاع١ َٓش عاّ 

  َا١ٝ٥ -سضاص١ٜ   –ز    ..........................ٚنٗضبا٤   .....................ؼ : تٓكغِ ايهٗضبا٤ يف َقض إىل نٗضبا٤ 
 ...............ٚستط١   ...............َٚٔ أِٖ ستطاتٗا ستط١  .............ٚ  ..............ٚ  .............ؼ : تتٛيز ايهٗضبا٤ اذتضاص١ٜ َٔ اسرتام 

 مشاٍ ايكاٖض٠  -ؽربا ارت١ُٝ   -ايػاط ايٛبٝعٞ   -ايفشِ   -ايبرتٍٚ   –ز 

 

 املٝاٙ -ايضٜاح   -ايؾُػ   –ز             ......................،    ...................،  .......................ؼ  : َٔ َقارص ايطاق١ املتذزر٠ 

 األغضاض املٓظي١ٝ. -تغدني املٝاٙ  -ز            ............................ٚ  ...........................ؼ : تغتدزّ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ يف 
ِّ. ...........................متتاطٴ َقضٴ سٝح  .....................ٚ  ...................ؼ : ايطاق١ُ ايؾُغ١ُٝ ف٢ َقضٳ طاق١ْ  ٍٳ ايعا  ايؾُِػ طٛا

 بغٛٛع –را٠١ُ٥   -ْعٝف٠١   -ز 

 ايهٗضبا٤ -ز         ......................................ؼ :  تغتدزّ طاق١ ايضٜاح يف تٛيٝز 
 ..................ع٢ً خًٝر ايغٜٛػ ٚمت اْؾا٩ٖا عاّ  ......................ؼ : َٔ أؽٗض ستطات تٛيٝز ايهٗضبا٤ َٔ ايضٜاح ستط١  

 ّ  2111 -ايظعفضا١ْ    –ز 

 

 ايهٗضَٚا١ٝ٥ –ز          ........................................ؼ : تغتدزّ َقض ايغزٚر ٚايكٓاطض يتٛيٝز ايطاق١ 

 ايهٗضَٚا١ٝ٥ –ز       ...........................................ؼ : تعز َقض أٚىل رٍٚ ايٛطٔ ايعضبٞ إْتادا يًطاق١ 
 أِٖ ستطات ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ يف َقض: َا ٖٞؼ : 

 ست١ٛ نٗضبا٤ قٓاطض إعٓا. - 3  ست١ٛ نٗضبا٤ خظإ أعٛإ. -2  ست١ٛ نٗضبا٤ ايغز ايعايٞ. - 1 -ز 

ُِّ َٓٗا تٛيٝزٴ  ايت٢ ...........................، ٚايكٓطض٠ُ  ......................ؼ : ٜٛدز عٓز إعٓا قٓطضتنِي ُٖا ايكٓطض٠ُ   .........................ٜت

 ايهٗضبا٤ -اذتزٜج١   -ايكزمي١   –ز 

ِٴ َؾضٍٚع  ................ّ ٚمتَّ ا٫ْتٗا٤ َٔ بٓا٥٘  .......................ع١ٓ  ايعايٞؼ : بزَأ بٓا٤ ايغزِّ   ف٢ َقض. ......................ّ ٖٚٛ أعع

 زعٞ ٖٓ -ّ   1971  -ّ   1961 –ز 

 ؼ : َا املكقٛر بايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ ؟ 

 ايٛاق١ٝ ايهٗضَٚا١ٝ٥: ٖٞ ايهٗضبا٤ُ املا١ٝٝ٥ املٛيز٠ٝ َٔ ايغزٚٔر ٚايكٓاطِض ٚارتظاْات . -ز 

 

 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايطاق١ املتذزر٠ . 

تهٓٛيٛد١ٝ متتاط ايٛاق١ املتذزر٠ بأْٗا طاق١ ْعٝف١ غري ًَٛث١ يًب١٦ٝ ٚيهٓٗا حتتاز إىل ٚعا٥ٌ  -ز 

 َتكز١َ ٚصؤٚؼ أَٛاٍ عد١ُ.

 

 ؼ : َا ٖٞ دٗٛر ايزٚي١ يت١ُٝٓ ايطاق١ ؟ 

 االٖتُاّ بايبشح ايعًُٞ يف زتاٍ اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠. -1

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ سكٍٛ ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ. -2

 تضؽٝز اعتٗالى ايٛاق١. -3

 

 

 

 

 

 

 



 وتذريبات الذرس الجالح مصادر الطاقة وتننيتها أسئلة

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ: 1ؼ        

 ًٜٛخ ايب١٦ٝ. ...........................................َضزص َٔ َضارص ايٛاق١ غري املتذزر٠  -1

 .........................................................َٔ ايػاط ايٛبٝعٞ يف َضض ٖٞ َٓٛك١  ٪ 56َٓٛك١ تٓتر  -2

 ......................................إسز٣ ستٛات تٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ تغ٢ُ ست١ٛ نٗضبا٤ خظإ  -3

 ........................................................أسز َضارص ايٛاق١ املتذزر٠  -4

 ...................................ٗضبا٤ املا١ٝ٥ تغ٢ُ ست١ٛ نٗضبا٤ قٓاطض إسز٣ ستٛات تٛيٝز ايه -5

 .......................................................ميجٌ أععِ َؾضٚع ٖٓزعٞ مح٢ َضض َٔ خٛض ايفٝغإ  -6

 ٛاق١ غري املتذزر٠ أ١ُٖٝ.أقٌ َضارص اي ........................................................ُٜعز   - 7

 .....................................ٚخًٝر  ...................................َٔ َٓاطل إْتاز ايبرتٍٚ يف َضض ايضشضا٤   - 8

 ..................ٚ .................َٚضارص ايٛاق١ غري املتذزر٠  ..........ٚ  .........َٔ أَج١ً ايٛاق١ املتذزر٠  - 9

 .......................................................ٜٛدز ايفشِ يف َضض يف َٓٛك١   - 11

 ......................ٚ  ............................َٔ أَج١ً ستٛات إْتاز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ يف َضض ستٛيت  - 11

 .....................................................................ٜتِ تٛيٝز ايهٗضبا٤ اذتضاص١ٜ َٔ اسرتام   - 12

 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح ( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  2ؼ

 تغتدزّ طاق١ ايضٜاح يف تٛيٝز ايهٗضبا٤.   - 1

 ايٛاق١ ايؾُغ١ٝ طاق١ َتذزر٠.   - 2

 ٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ أنجض َٓاطل َضض يف إْتاز ايػاط ايٛبٝعٞ. تعز ؽب  - 3

 ٜتِ تٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ َٔ قٓاطض إعٓا ايكزمي١.   - 4

 

 : مب تفغض ......؟  3ؼ

 أ١ُٖٝ ايػاط ايٛبٝعٞ.  - 2اطتفاض األ١ُٖٝ االقتضار١ٜ يًفشِ عٔ ايبرتٍٚ.                  - 1

 أ١ُٖٝ ايغزٚر ٚايكٓاطض يف إْتاز ايٛاق١.  - 4                                          أ١ُٖٝ ايٛاق١ ايؾُغ١ٝ.                  - 3

 

 

 : َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.......؟  5ؼ

 ايكٝاّ بعًُٝات تهضٜض ايبرتٍٚ. - 2              ايتٛعع يف اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠. - 1

 

 

 : رتك دٗٛر ايزٚي١ يف زتاٍ ت١ُٝٓ ايطاق١.  6ؼ

 

 

 

 

 

 

 

 



 تذريبات الوحذة األوىل

 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب: 1ؼ

 (  )                      متجٌ ايرتب١ َٚضارص ايٛاق١ َٛاصر طبٝع١ٝ. - 1

 (  )  ايعايٞ مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف.ايغز   - 2

 (  )                             ٜغتدزّ املٓذٓٝظ يف صٓاع١ األمسز٠.   - 3

 (  )    ٜرتنظ إْتاز ايبرتٍٚ يف َضض يف ايضشضا٤ ايػضب١ٝ.   - 4

 (  )      ميهٔ تهضٜض ايػاط ايٛبٝعٞ إىل عز٠ َؾتكات.   - 5

 (  )         أنجض َضارص ايٛاق١ تًّٜٛجا يًب١٦ٝ.ميجٌ ايبرتٍٚ   - 6

 (  )                  . ٜزخٌ ايشٖب يف صٓاع١ بعض أْٛاع األر١ٜٚ. 7

 

 أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  :  2ؼ

 ...........................................ٚ  .........................................َٔ َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض   - 1

 .........................ٚ طاق١  .....................................تٓكغِ ايٛاق١ إىل ْٛعني ُٖا طاق١   - 2

 ......................................................ٚ  ..........................................ٜٛدز اذتزٜز يف َضض يف   - 3

 ....................................ٚ  ................................َٔ أِٖ اعتدزاَات ايفٛعفات يف َضض   - 4

 ..........................................ٚ  .....................................َٔ أَج١ً ايٛاق١ املتذزر٠   - 5

 

 مب تفغض.....؟  :  3ؼ

 عضٚص٠ اذتفاظ ع٢ً املٝاٙ املاذت١ يف َضض.  - 2                       أ١ُٖٝ املٝاٙ ايعشب١ يف َضض.  - 1

 تعز املٝاٙ أسز َضارص ايٛاق١ يف َضض. - 3

 تفغٌٝ اعتدزاّ ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ نُضزص يًٛاق١ بزٟيا َٔ ايفشِ.  - 4

 ص يًٛاق١.أ١ُٖٝ اعتدزاّ ايؾُػ نُضز  - 5

 

 : َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً .......؟  4ؼ

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح عٔ آباص ايبرتٍٚ.  - 1

 ٚدٛر ايفٛعفات بهُٝات نبري٠ يف َضض.  - 2

 بٓا٤ َضض يًغز ايعايٞ يف أعٛإ.  - 3

 

 :  َاسا حيزخ إسا ...........؟  5ؼ

 ٚايضشضا٤ ايػضب١ٝ ٚعٝٓا٤.صتشت َضض يف تعُري ايضشضا٤ ايؾضق١ٝ   - 1

 طار اعتدزاّ طاق١ ايضٜاح ٚايٛاق١ ايؾُغ١ٝ نبزٌٜ يًفشِ ٚايبرتٍٚ.  - 2

 مل ٜتِ بٓا٤ ايغز ايعايٞ.  - 3

 

 :  َا املكقٛر باملفاِٖٝ اٯت١ٝ...........؟  6ؼ

        ...........................................ايتًٛخ  - 2                     .......................................املٛاصر ايٛبٝع١ٝ   - 1

      .......................................ادتفاف   - 4                     .........................................ايٛاق١ املتذزر٠   - 3

   

 َا َكرتساتو يهٌ َٔ .........؟   - 7ؼ

 ايٛاق١ ( –املعارٕ  -ت١ُٝٓ املٛاصر ايٛبٝع١ٝ يف َضض ) املٝاٙ   - 2تضؽٝز اعتٗالى ايٛاق١.         - 1

 املا٤(  َٔ ايتًٛخ. –احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ) اهلٛا٤   - 3

 



 الوحذة الجانية  :  األنصطُة االقتصاديُة فى مصَر

 

 

ُّايزصؼ ا٭ٍٚ :  ُّ ٚايضعٛ ُّ ٚايغُه  اٱْتازٴ ايظصاع

 

 

ٍٕ، ٖٚٛ َا ٜٛاِطٟ  .................................ؼ : تبًؼٴ َغاس١ُ ا٭صاِض ايظصاع١ِٝ يف َقضٳ سٛايٞ   ٪  ...............................ًَٕٝٛ فزا

 4     -    8٫5    -ز .                             تكضٜبٶا َٔ َغاس١ِ َقضٳ
 ؼ : مب تفغض ؟ أ١ُٖٝ ايظصاع١  يف َقض . 

ُٛ   -1           –ز  ٌُ بايظصاع١ٔ ضت ٌِ يف َضَض. ٪ 28ٜعُ ٞٚ ق٠ٔٛ ايعُ  َٔ إمجاي

                2-  ِٛ ُِ ايظصاع١ٝ بٓش ٌُ َضَض َٔ مج١ًٔ ايضارصأت ايغًع١ٔٝ يف ٪ 21تغاٖ ايضارصاُت ) ايربتكاٍ  ٚتؾُ

 .   ألصط ( ع٢ً ايرتتٝبٚايبٛاطػ ٚايكٛٔ ارتاّ ٚا

 
ٌٴ ضتٛ  ِّٞ ٜغتكب               ّ.  .................َٔ مج١ًِ ايقارصاِت ايظصاع١ِٝ املقض١ٜ طبّكا ٱسقا٤ ع١َٓ  .................ؼ : ا٫حتارٳ ا٭ٚصب

  2117  -   ٪ 42  -ز 

 ؼ : َا املكقٛر بأٖزاف ايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ ؟ 

 حتغني َعٝؾ١ ايفالح.  -3طٜار٠ ستضٍٛ ايفزإ.      -2ايظصاع١ٔٝ.     األصاعٞطٜار٠ٝ َغاس١ٔ   -1 –ز 

 ؼ : املكقٛر مبفّٗٛ ا٫حتار ا٭ٚصٚبٞ ؟ 

ِٗ  -ز  ٍِ األٚصب١ٔٝ ٜغ ٞٙ يًزٚ ٟٙ ٚعٝاع ٞٗ: احتاْر اقتضار  رٚي١ٜ. 28االحتاُر األٚصب

 َا املكقٛر بايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ ؟  –ؼ 

ٞٓ ايت١ُٝٝٓ ايظصاع١ٝٝ:  -ز  ٞٓ عٔ طضِٜل: ) ايتٛعِع األفك ٞٓ(. -طٜار٠ٜ اإلْتاِز ايظصاع  ايتٛعِع ايضأع

 

 ؼ : َا املكقٛر بايتٛعع ا٭فكٞ ؟ 

ٞٗ: طٜار٠ٜ َغاس١ٔ  -ز   املظصٚع١ٔ عٔ طضِٜل اعتضالِح َظٜٔز َٔ األصاعٞ. األصاعٞايتٛعِع األفك

 ؼ : َا املكقٛر بايتٛعع ايضأعٞ ؟ 

ٞٗ:  -ز  ٌِ ايع١ًُٔٝ يف ايظصاع١ٔ.ايتٛعُع ايضأع ِّ ايٛعا٥ ِٕ باعتدزا  طٜار٠ٜ إْتاد١ٝ ايفزا

 

 ؼ : اسنض أِٖ َؾضٚعات ايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ يف َقض ؟

 َؾضٚع ايفضافض٠ – 4َؾضٚع ؽضم ايعٜٛٓات   – 3َؾضٚع تضع١ ايغالّ   – 2َؾضٚع تٛؽهٞ  – 1   -ز 

ٌٴ طُٛيٗا إىل تٛؽهٞ ؼ : قٓا٠ْ  ِٙ َٔ حبري٠ِ  ............................ٜق ُّ تظٜٚزٴٖا باملٝا ٍّٟ َغاٍس١ ............................ٜت ٚ اعع١ٍ  يض

 ادتزٜز يظصاعتٗا ع٢ً َضاسٌ. بايٛارٟ  ......................................دٓٛب َٓدفض 

 ارتاصد١  -ْاصٍض    -نًٝٛ َرّتا     51 -ز 

 ؼ : مب تفغض أ١ُٖٝ قٓا٠ تٛؽهٞ ؟ 

 يضٟ َغاس١ ٚاعع١ دٓٛب َٓدفض ارتاصد١ بايٛارٟ ادتزٜز ٚطصاعتٗا ع٢ً َضاسٌ –ز 

ٌِ ايظصاع١ِٝ. ........،.........ْٚباتاِت    ......................ؼ : ٜتِ  طصاع١ ا٭صاضٞ يف َؾضٚع تٛؽه٢ بايٓباتاِت                                                                  ٚغرِيٖا َٔ احملافٝ

  ايظ١ٜٔٓ -ايٛب١ٔٝ    -ز 
 

ٌِ إىل   ................ؼ : ختضز تضع١ ايغ٬ّ َٔ فضع  ِٙ ايٓٝ عٝٓا٤ٳ ٚسيو ٫عتق٬ِح  ..........إىل عٝٓا٤، بٗزف تٛفٌٝ َٝا

ٍِ -رَٝاط   –ز .            ا٭صاضٞ ايقشضا١ٜٚ بٗا ٚطصاعتٗا   مشا
 ؼ : مب تفغض أ١ُٖٝ تضع١ ايغ٬ّ ؟ 

 تٛصٌٝ َٝاٙ ايٌٓٝ إىل مشاٍ عٝٓا٤ العتضالح األصاعٞ ايضشضا١ٜٚ ٚطصاعتٗا . – ز

 

 



 ؼ : مب تفغض أ١ُٖٝ َؾضٚع ؽضم ايعٜٛٓات ؟ 

ِٛ   -ز  ٙٔ ادتٛف١ٔٝ. 255اعتضالِح ضت ٍٕ اعتُاّرا ع٢ً املٝا  أيف فزا

 املؾضِٚع.طصاع١ٝ ايكُِح ٚايؾعرِي ٚايفان١ٔٗ ٚايٓباتأت ايٛبٝع١ٔٝ يف أصاِض ٖشا  - 2

 ؼ :  مب تفغض أ١ُٖٝ َؾضٚع ايفضاص٠ ؟ 

 ًَٕٝٛ فزإ يف ٚاس١ ايفضافض٠ بايضشضا٤ ايػضب١ٝ.  1٫5اعتضالح   -ز 

 

ٝٶا يًػشا٤     ايربٚتٝين  –ز                  يف َقض .......................................ؼ : تعز ا٭مساى َقزصٶا أعاع

 ًَٕٝٛ طٔ 1٫5 -ز      ّ.    2113عاّ  .............................................ؼ :  بًؼ إْتاز َضض َٔ ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ 

 ؼ : َا ٖٞ َقاٜز ا٭مساى يف َقض ؟ 

 سكٍٛ األصط (  -%   ) َظاصع مسه١ٝ   75 ْٚغب١ اْتاز ايغُو االعتظصاع ايغُهٞ  – 1  -ز 

 ايبشريات املاذت١ (  -%  ) ايبشاص   21ايغُو   إْتازْٚغب١  َضاٜز املٝاٙ املاذت١ – 2      

 ايبشريات ايعشب١ ) ْاصض ( ( –) ْٗض ايٌٓٝ ٚايرتع %  5ْٚغب١ اْتاز ايغُو   َضاٜز املٝاٙ ايعشب١ – 3      

 

 ؼ : َا ٖٞ أعباب ْكك اٱْتاز ايغُهٞ يف َقض ؟

 يبشاِص ٚايبشريأت.تًٛخ َٝاٙ ا -1    -ز 

        2- .ٗٞ  جتفٝف َغاسات نبري٠ َٔ ايبشريات بٗزف ايتٛعُع ايعُضاْ

ٌِ ايبزا١ٔٝ٥ يف ايضٝز ٚعزّ ٚدٛر أعاطٌٝ صٝز َتكز١َ. -3         ُّ ايٛعا٥  اعتدزا

 ق١ً صؤٚؼ األَٛاٍ. -4        

 صعٛب١ٝ ايضٝٔز َٔ ايبشِض األمحض يهجض٠ٔ ايؾعاب املضدا١ْٝ. -5        

 

 ؼ : مب تفغض ٜعز ايبشض املتٛعط أنجض حباص ايعامل تًٛثا؟

 بغبٔب نجض٠ٔ املزٕ ايت٢ تضضف شتًفاتٗا ب٘ ٚايغفٔ ايعُالق١ٔ ايت٢ تًٔك٢ شتًفأتٗا فٝ٘.  -ز 

ِّ يًبٓا٤ِ عًٝٗا.  ............................................ؼ : تتعضضٴ   ايبشرياُت ايٛبٝع١ُٝٝ -ز                 ف٢ َقضٳ يًتًِٛخ ٚايضر
 

 ؼ : َا ٖٞ دٗٛر ايزٚي١ يت١ُٝٓ ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ ؟ 

ٌِ ٚايبشاِص ٚايبشريات ٚاملظاصع ايغُه١ٝ. -1      –ز   طٜار٠ٔ إْتاِز األمسأى َٔ ايٓٝ

ِّ ٚاألمسأى. -2            ٌِ ٚاصرأت َضَض َٔ ايًشٛ  تكًٝ

 صفع َغت٣ٛ َعٝؾ١ ايضٝارٜٔ. -3           

 احملافع١ ع٢ً املٝاٙ َٔ ايتًٛخ. -4           

 

 ؼ : مب تفغض املضاِعٞ ايطبٝع١ٝ يف َقضٳ ْارص٠ْ َٚٓدفض١ ايك١ُٝ ا٫قتقار١ٜ ؟

 بغب ْزص٠ عكٛط األَٛاص .  –ز 

ِّ.ٴ ................ٚ  ..............ؼ : تضبٞ اذتٝٛاْات يف املظاصِع ع٢ً  ِٕ ٚايًشٛ ٍِ ايظصاع١ِ ٚإْتاز ا٭يبا             ٚتغتدزّ يًُغاعز٠ِ يف أعُا

ِِ   –ز   ٚايشص٠ -ايربعٝ

 ............................ٚ   .....................ٚ  ........................ؼ : ٜكتقضٴ ٚدٛرٴ املضاع٢ ايطبٝع١ٝ ف٢ َقضٳ ع٢ً 

ٍِ عٝٓا٤َ   -ز  ٌِ ايؾُاىٚل  -مشا  ايٛاسات  -ٚايغاس

 يٓكط اإلْتاز، ٚطٜار٠ االعتٗالى -ز                         ؼ : مب تفغض اعتريار َقض يًشّٛ َٔ ارتاصز ؟

 
 
 
 



 أسئلة وتذريبات الذرس األول  األنصطُة االقتصاديُة فى مصَر

 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ )خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

 (  ٜأتٞ نٌ َٔ ايربتكاٍ ٚايبٛاطػ يف املضنظ األٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ايضارصات ايغًع١ٝ .   )  - 1

 (  )                         األٚصبٞ أنرب َغتٛصر يًُٓتذات ايظصاع١ٝ املضض١ٜ.                          اإلحتار  - 2

 (  )                                 ٜرتنظ اإلْتاز ايظصاعٞ مبضض يف ايٛارٟ ٚايزيتا.                                        - 3

 (  )                                سٝز يًجض٠ٚ ايغُه١ٝ يف َضض.                         ْٗض ايٌٓٝ ٖٛ املضزص ايٛ  - 4

 (  )                           إْتاز ايًشّٛ يف َضض ٜهفٞ ساد١ ايغهإ.                                                - 5

 

 

 َٓاعب١ :  :  أنٌُ ايفضاغات يف ايعباصات اٯت١ٝ بهًُات 2ؼ

 ..................................................................َٔ أٖزاف ايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ طٜار٠   - 1

 نُضزص ص٥ٝػ يًُٝاٙ. .............................................ٜعتُز َؾضٚع ؽضم ايعٜٛٓات ع٢ً   - 2

 املضنظ ايجايح ٚايضابع يف ايضارصات املضض١ٜ ع٢ً ايرتتٝب. .................ٚستضٍٛ  ......................حيتٌ ستضٍٛ   - 3

 ...............................................ٚ  .....................................َٔ َضارص ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ يف َضض   - 4

 ............................ٚ  ..............................ٚ  ..........................ٜكتضض ٚدٛر املضاعٞ يف َضض ع٢ً   - 5

 

 

 :  مب تفغض.....؟  3ؼ

 ايبشض املتٛعط أنجض عاص ايعامل تًّٛثا.  - 2اٖتُاّ ايزٚي١ بت١ُٝٓ ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ.                     - 1

 أ١ُٖٝ ايظصاع١ يف َضض.  - 4                      صعٛب١ ايضٝز َٔ ايبشض األمحض.                - 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الذرس الجاني : الصناعة

 

 ؼ : َا املكقٛر بايقٓاع١ ؟ 

 ايضٓاع١: حتٌٜٛ املٛار ارتاّ إىل َٓتذات يغز استٝادات ايغهإ. -ز 

َٶا نبريٶا ُِّ َقضٴ بايقٓاع١ِ اٖتُا ِّ   -ز            ؟ ؼ : مب تفغض تٗت  ٚايٓٗغ١ٔ االقتضار١ٜٔ. يًشاِم بضنٔب ايتكز

  حت١ًٜٝٛ  -اعتدضاد١ٝ      –ز       ........................ٚفٓاع١   .......................ٓاع١ ؼ : تٓكغِ ايقٓاع١ اذتزٜج١ إىل ف

 
 ؼ : َا املكقٛر بايقٓاعات ا٫عتدضاد١ٝ ؟ 

ِّ َٔ  -ز   املٓادِ، َجٌ اعتدضاز املعارٕ ٚايبرتٍٚ.ٜكضز بٗا اعتدضاَز املٛاٚر ارتا

 ؼ : َا املكقٛر بايقٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ؟ 

ِّ اآلالٔت ٚاألرٚأت إىل صٓاعأت َتٓٛع١ٔ -ز  ِّ باعتدزا ٌَ املٛاٚر ارتا  ٜكضز بٗا حتٜٛ

 ؼ : أسنض أَج١ً يبعض ايقٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ؟ 

ٍِ ٚايٓغِٝر.      - 1    -ز   صٓاع١ٝ االمسٓت.  - 3غش١ٜٔ احملفٛظ١ٔ.صٓاع١ٝ األ  -2صٓاع١ٝ ايػظ

 ايضٓاعاُت ايهُٝٝا١ٝٝ٥.  - 6ايضٓاع١ٝ ايتعز١ٜٝٝٓ َجٌ ايغٝاصات .         - 5صٓاع١ٝ األثأخ.        -4 

ِٕ األعاع١ٔٝ َجٌ األيَّٛٓٝٛ ٚاذتزٜز ٚايضًب.  - 7   صٓاع١ٝ املعار

 

 ؼ : أسنض أِٖ ايقٓاعات يف َقض ؟ 

 صٓاع١ األثاخ – 4صٓاع١ األمسٓت     - 3صٓاع١ ايػظٍ ٚايٓغٝر   – 2   صٓاع١ األمسز٠ – 1  -ز 

 صٓاع١ املعارٕ األعاع١ٝ  – 8ايهُٝٝا١ٝ٥      – 7ايتعز١ٜٝٓ      – 6األغش١ٜ احملفٛظ١   – 5      

 ؼ : اسنض املفّٗٛ ايعًُٞ 

 تعتُُز ع٢ً ايفٛعفأت احمل٢ًٚ، ٚتعتُز عًٝٗا ايظصاع١ٝ املضض١ٜ. ٢ٖ إسز٣ ايضٓاعأت ايهُٝٝا١ٔٝ٥  ايت٢ -

 صٓاع١ٔ األمسز٠ -ز 

 

ٍِ ٚايٓغِٝر ف٢ َقضٳ ع٢ً ِٜز    .....................................ٚتطٛصتٵ ع٢ً ِٜز  ................................................ؼ : بزأتٵ فٓاع١ُ ايػظ

 طًعت سضب  -ستُز عًٞ    –ز 

 ّ  1921  -طًعت سضب   –ز .           .....................................ع١ٓ  .......................................ؼ : َ٪عِػ بِٓو َقضٳ ٖٛ 

 احمل١ً ايهرب٣ –ز             .................................................ؼ : َٔ أِٖ َضانظ فٓاع١ ايػظٍ ٚايٓغٝر  

ِِّ َضانِظ فٓاع١ِ ا٭ثاِخ ف٢ َقضٳ   ايكاٖض٠ٝ ٚرَٝاط -ز           .......................ٚ  ..........................ؼ : َٔ أٖ

 
ِّٞ يف َقضٳ ؟   ؼ : َا ٖٞ َكَٛاتٴ اٱْتاِز ايقٓاع

 َضارص ايٛاق١   – 2املٛار ارتاّ     – 1أ ( َكَٛات طبٝع١ٝ       –ز 

 األعٛام ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ -2          ايعُاي١ ايضخٝض١ -1  ب ( َكَٛات بؾض١ٜ         

ٌِ ٚايٛضم.  - 3                                  ٌِ ايٓك ٍِ احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ. -4   ٚعا٥  صؤِٚؼ األَٛا

 

 ؼ : مب تفغض أ١ُُٖٝ ايقٓاع١ِ يف َقضٳ ؟ 

ٌُ بايضٓاع١ٔ أقٌ َٔ  -1  َٔ األٜٔزٟ ايعا١ًَٔ يف َضَض. ٪ 12ٜعُ

ُِ ايضٓاع١ٝ بٓشٛ  -2 ٟٚ ع١ٜٓ  ٪ 17٫2تغٗ  ّ. 2117َٔ االقتضأر املضِض

 ايت١ُٝٓ ايضٓاع١ٝ تٛفض املظَٜز َٔ فضِظ ايعٌُ ٚبايتأيٞ ستاصب١ٝ ايبٛاي١ٔ.  -3

٣َٛ املعٝؾ١ٔ.تؤٚرٟ ايضٓ  -4 ٍِ األفضأر ٚبايتأيٞ صفُع َغت  اع١ٝ إىل صفِع رخٛ

ِٕ ٚصفِع ق١ُٔٝ ايضارصأت.  -5 ُِ يف تًب١ٔٝ سادأت ايغها  تغٗ

 



 نبري٠ ؟  أضضاص إىل ايقٓاعات بعض إراص٠ ع٤ٛ مب تفغض ٜ٪رٟؼ : 

 تًٛخ اهلٛا٤ ٚتًٛخ املا٤ -ز 

 .املتذزر٠ -ز       ……………………………………ايطاق١ َقارص ع٢ً ايٓعٝف١ ؼ : تعتُز ايقٓاعات

 اهلٛا٤ –ز               ..........................................................................ؼ : ٜ٪ر٣ رخإ املقاْع إىل تًٛخ 

  املٝاٙ –ز          ................................................................................ؼ : شتًفات املقاْع ت٪رٟ إىل تًٛخ 
 ؼ : مب تفغض منٛ املزٕ ٚطٜار٠ اهلذض٠ إيٝٗا َٔ ايضٜف، مما ٜتطًب املظٜز َٔ املضافل باملزٕ.

 بغبب ايُٓٛ ايضٓاعٞ  –ز 

 

ٍِ َٔ ايضٓاع١ٔ ايبزا١ٔٝ٥ ايٝز١ٜٔٚ إىل  –ز              ؼ : َا املكقٛر بايجٛص٠ ايقٓاع١ٝ ؟ ٖٞ بزا١ٜٔ ايتشٛ

ٞٚ اذتزٜج١ٔ ايضٓاع١ٔ  اييت تعتُُز ع٢ً اآلالٔت ٚحتكِٝل فا٥ضِ إْتاد

 دُٝػ ٚات –ز               1761 ......................................ؼ : أٍٚ َٔ اعتدزّ ايبداص يف إراص٠ اٯ٫ت ٖٛ ايربٜطاْٞ 
  

 وتذريبات الذرس الجاني  الصناعةأسئلة 

 

  بؾض١ٜ -طبٝع١ٝ   –ز                ...................................ٚ  ..........................: َكَٛات ايقٓاع١ َكَٛات   1ؼ

 األٜزٟ ايعا١ًَ -املٛار ارتاّ   –ز                ...................................ٚ  .......................: َكَٛات ايقٓاع١ ايطبٝع١ٝ  2ؼ
 ................................ٚ  ............................ٚ  ........................ٚ  .....................: َكَٛات ايقٓاع١ ايبؾض١ٜ  3ؼ 

  ٚفض٠ صأؼ املاٍ – 4ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملٛاصالت   – 3األعٛام ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ    – 2ايعُاي١ ايضخٝض١    – 1  -ز 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  4ؼ

 (  )           صٓاع١ اذتزٜز ٚايضًب َٔ ايضٓاعات االعتدضاد١ٝ.   - 1

 (  )                     تتٛافض يف َضض َضارص ايٛاق١ ايالط١َ يًضٓاع١.   - 2

 (  )                تغِٗ ايضٓاع١ يف سٌ َؾه١ً ايبٛاي١ يف َضض.   - 3

 (  )بزأت صٓاع١ ايػظٍ ٚايٓغٝر يف َضض ع٢ً ٜز ستُز عًٞ.   - 4

 

 أنٌُ ايعباصات اٯت١ٝ بهًُات َٓاعب١:   - 5ؼ

 ......................................ٚصٓاعات  ................................تٓكغِ ايضٓاع١ اذتزٜج١ إىل صٓاعات   - 1

 ................................................................ٚ  .........................................َٔ املكَٛات ايٛبٝع١ٝ يًضٓاع١   - 2

 ..........................................................ٚتًٛخ  ............................................................تغبب ايضٓاع١ تًٛخ   - 3

 ...........................................................ٚ  ........................................أِٖ َضانظ صٓاع١ األثاخ يف َضض   - 4

 ..........................................................ٚ  ......................................َٔ املكَٛات ايبؾض١ٜ يكٝاّ ايضٓاع١   - 5

  .....................................ٚخاَات  ...................................تؾٌُ ارتاَات ايالط١َ يًضٓاع١ خاَات   - 6

 

 اصتباط ايتًٛخ ايب٦ٝٞ بايضٓاع١.  - 2أ١ُٖٝ ايضٓاع١ يف َضض.                     - 1            :  مب تفغض......؟  6ؼ

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً......؟  7ؼ

 تٛفض األعٛام ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يف ايضٓاع١.  - 1

 إراص٠ بعض ايضٓاعات.ع٤ٛ   - 3طٜار٠ ايُٓٛ ايضٓاعٞ.                - 2

 

 ضع را٥ض٠ سٍٛ ايه١ًُ اييت ٫ تٓتُٞ إىل اجملُٛع١:   - 8ؼ

 غاط طبٝعٞ. -َٓغٛدات  -برتٍٚ  -تعزٜٔ   - 1

 ايضٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥. -صعٞ األغٓاّ  -أغش١ٜ ستفٛظ١  -غظٍ ْٚغٝر   - 2

 ٚفض٠ ارتاَات. -َضارص ايٛاق١  -َٝاٙ ايؾضب  -صؤٚؼ األَٛاٍ   - 3

 صٓاع١ ايعضا٥ض. -صٓاع١ ادتنب  -صٓاع١ األثاخ  -ع١ األيبإ صٓا  - 4



 الذرس الجالح : النقُل واملواصالُت والتذارُة

 

 

 ؼ : مب تفغض تٗتِ َقض بإقا١َ ؽبه١ دٝز٠ َٔ طضم ايٓكٌ ٚاملٛاف٬ت ٚخطٛط ايغهو اذتزٜز١ٜ ؟ 

 يتغٌٗٝ سضن١ املٛاطٓني                       ٚتغٌٗٝ ايتذاص٠ ٚايضٓاع١  –ز 

 

 ؼ : مب تفغض أعباب تٛافض نٌ أْٛاع ايٓكٌ يف َقض ؟ 

 َٛقُع َضَض املتُُٝظ بني قاصات ايعامل ايكزِٜ. -1 –ز 

ِٚ عاِص ايعامِل ُٖا ايبشضاملتٛعط -2 ِٔ َٔ أٖ ٌٗ َضُض ع٢ً عضٜ  ٚايبشُض األمحُض ٜٚضبط بُٝٓٗا قٓا٠ يغٜٛػ. تٛ

ٌٍ بني ايٛأرٟ ٚايزيَتا. -3 ٌِ َٔ ادتٓٛٔب إىل ايؾُاٍ فأصبَح سًك١ٜ ٚص  اَتزاُر ِْٗض ايٓٝ

ِِ عِٛح َضَض ال ٜعُٛم إْؾا٤َ ايٛضِم ٚايغهٔو اذتزٜز١ٜٔ. -4  اعتٛا٤ُ َعع

5- .ِّ ٍَ ايعا ٍُ َٓاِخ َضَض طٛا  اعتزا

 

 ؼ : َا ٖٞ أْٛاع ايٓكٌ يف َقض ؟      

 قٛاصات ( –عٝاصات   أٚ عهو سزٜز١ٜ  –ْكٌ بضٟ ) طضم بض١ٜ  – 1 –ز 

 ْكٌ دٟٛ ) َٛاصات (   – 3عضٟ (        -ْكٌ َا٥ٞ  ) ْٗضٟ   – 2      

 .................................................عزٳ رٚي١ٍ ف٢ ايعامل إْؾا٤ٳ يًغهو اذتزٜز١ِٜ ب  .......................................ؼ : تعز َقض 

 بضٜٛاْٝا -ثا٢َْ   –ز 

ٍٴ خطٍّ يًغهو اذتزٜز١ٜ يف َقض  ع١َٓ  ِٳ أٚ ٍِ  .........................ؼ :  أقٝ  ........................بني ايكاٖض٠ِ ٚاٱعهٓزص١ِٜ بطٛ

 نِ  216  -ّ   1856 -ز 

ٍٴ رٚي١ٍ عضب١ٍٝ ٚإفضٜك١ٍٝ أقاَتٵ  ٍٕ َقض١ٍٜ ٢ٖ: ) ايكاٖض٠ُ  .................................ؼ : َقضٴ أٚ  -ادتٝظ٠ُ  –يريبَط بني ث٬ث١ َز

 ِِ   ........................................................ؽربا ارت١ُٝ ( ٖٚٛ َا ٜعضفٴ بإقًٝ

 ايكاٖض٠ٔ ايهرَب٣     -َرتٚ األْفاِم       –ز 

 ؼ : َا املكقٛر بٓكٌ َٚٛاف٬ت ؟ 

ُّ  -ز  ٌِ ايرب١ٜٔ ٚاملا١ٔٝ٥ ٚادت١ٜٔٛ ٜٚغتدز ٌِ ايٓك ِٕ آلخَض بٛاع١ٔٛ ٚعا٥ ٍُ َٔ َها   ْكٌ َٚٛاصالت: ٖٛ االْتكا

ٌِ األفضأر ٚايغًِع.       يٓك

 

ٍُ  -ز      ؼ : َا املكقٛر با٫تقا٫ت ؟         ٍِ عرَب اهلاتٔف ٚاإلْرتْت.اتضاالت: ٖٛ اتضا َٕ اْتكا  األفضأر رٚ

 ...............................ٚ  .................................ٚ  ............................ؼ : َٔ ايطضم اييت هلا َٛاففات رٚي١ٝ يف َقض  

 طضِٜل ايكاٖض٠ اإلعهٓزص١ٜ ايضشضاٟٚ   ٚطضِٜل ايضعٝٔز ايضشضاٟٚ  -ز 

 ؼ : مب تفغض أ١ُٖٝ ايطضم سات املٛاففات ايزٚي١ٝ يف َقض  ؟ 

ِٕ املضض١ٜٔ ببعٔغٗا -ز  ٌِ األفضأر ٚايبغا٥ع ٚصبٔط املز  تغِٗ ف٢ ْك

ٜٴعز  الوائً   -ج       ايٓكٌ . ٚعا٥ٌ أصخك  ............................................ ايٓكٌ ؼ : 
 ؼ : مب تفغض ٜغتدزّ يف ْكٌ ايبضا٥ع نبري٠ اذتذِ ٚثك١ًٝ ايٛطٕ . 

 ب٧ٛ  ٚ ايٓكٌ ٚعا٥ٌ أصخط املا٥ٞ ألٕ ايٓكٌ –ز 

 ؼ : اسنض اعتدزاَات ايٓكٌ ايٓٗضٟ ؟  

 إخل ..............ٜغتدزّ يف ْكٌ ادتري، ٚايفٛعفات، ٚايضٌَ، ٚاألمسٓت، ٚايفداص  -ز 

 ع٢ً طٍٛ زتض٣ ايٓٗض. .................................ٚ  ...................................ٚدٛر ؼ : ٜعٛم امل٬س١ ايٓٗض١ٜ يف َقض 

 ايكٓاطض  -ايغزٚر   -ز 

 ؼ : َا ايٓتا٥ر املرتب١ ع٢ً ٚدٛر ايغزٚر ٚايكٓاطض ع٢ً طٛص زتض٣ ْٗض ايٌٓٝ  ؟ 

 إعاق١ املالس١ ايٓٗض١ٜ  –ز           

 

 

 



       ُّ ٧ِْ طضِٜل ايٓكٌ ايبشضٟ عٔ  ؼ : ٜت ِٔ عٛاسٌ ع٢ً َقضٳ َٛا  ......................ٚ ...................ٚ  ..................... ايبشضٜ

 .ايغٜٛػ قٓا٠ٔ - املتٛعٔط - األمحِض -ز 

٧ِِْ املقض١ِٜ أ١ُّٖٝ .   ؼ : مب تفغض َٝٓا٤ٴ اٱعهٓزص١ِٜ أنجضٴ املٛا

َّا ف٢ أٚصبا. ألْ٘ ٜكُع ف٢ -ز   َٛاد١ٔٗ أنجِض َٓاطِل ايعامِل تكز

 يتدفٝٔف ايغػٔط ع٢ً َٝٓا٤ٔ اإلعهٓزص١ٜٔ. -ز                        ؼ : مب تفغض إْؾا٤ َٝٓا٤ رَٝاط ؟
 أ١ُٖٝ قٓا٠ُ ايغِٜٛػ  ؟  ؼ : مب تفغض

ّٙ ٜضبٝط ايبشَض األمحَض ألْٗا  ٍِ ارتًِٝردّٓٛبا بايبشِض املتٛعٔط مشااٟل ممٙض َالس٢ٙ ٖا ٌِ برتٚ ٚاملٓتذأت األخض٣    يٓك

.ٔ٘ ِّ  إىل ايعامِل نٝ

٧ِْ ع٢ً ايبشِض ا٭محِض ؟  ٌُّ أ١ُُٖٝ املٛا  ؼ : مب تفغض تك

ٌِ ٚٚدٛر ايؾعأب املضدا١ْٔٝ. -ز  ٍِ َٔ ايغاس  بغبٔب اقرتأب ادتبا

 ؼ : مب تفغض أ١ُٖٝ قٓا٠ ايغٜٛػ ادتزٜز٠ ؟

 ايكزمي١ ، تؤرٟ إىل تغاعف عزر ايغفٔ ٚتٓؾٝط سضن١ ايتذاص٠ ٚاختضاصٖٞ تفضٜع١ َٛاط١ٜ يًكٓا٠  –ز 

 طَٔ ايضس١ً ايتذاص١ٜ .       

 

 ؼ : َا ٖٞ ممٝظات ايٓكٌ ادتٟٛ ٚعٝٛب٘ 

 ختٛٞ املضتفعات ٚايبشاص  -االْتؾاص    -ممٝظات٘ : ايغضع١     –ز 

٘ٔ تهايٝٔف عٝٛب٘ :  اصتفاُع       ٌِ َكاص١ْٟ اعتدزاَ  تباعز املٛاصات -األخض٣    بايٛعا٥

  21  -ز          َطاصا ................................ؼ : عزر املطاصات يف َقض  
 

 ٖٞ ع١ًُٝ ايبٝع ٚايؾضا٤ ٚاْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات َٔ َهإ آلخض –ز          ؼ : َا املكقٛر بايتذاص٠  ؟

 اصد١ٝ ارت -زاخ١ًٝ  اي –ز     ...............................تذاص٠  ايٚ ...........................تذاص٠  اي :  ؼ : َٔ أْٛاع ايتذاص٠

 ؼ : َا املكقٛر بايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ ؟ 

ٌَ سزٚٔر ايزٚي١ٔ.  - 1  -ز   ايتذاص٠ٜ ايزاخ١ًٜٝ : ٖٞ اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات راخ

 ايتذاص٠ٜ ارتاصد١ٜٝ : ٖٞ اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات بني ايزٚي١ ٚرٍٚ ايعامل املدتًف١. – 2      

 

 طضم املٛاصالت   -ايٓكٌ    –ز            .................ٚ  ...............ؼ : تعٌُ َقض ع٢ً ت١ُٝٓ ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ عٔ طضٜل  
 

 ؼ : َا أٖزاف ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ؟    

ِٔ َٓاطِل إْتأدٗا إىل املضاْع.  -1 –ز  َ ِّ ٌُ املٛاٚر ارتا  ْك

ٌُ ايغًِع املضٓع١ٔ َٔ َٓاطِل اإلْتاِز إىل َٓاطِل االعتٗالٔى.  -2        ْك

 ؼ : َا أٖزاف ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ ؟ 

َٔ املٓتذأت املضض١ٜٔ إىل ارتاصِز يتٛفري ايٓكز األدٓيب. -1 –ز   تضزُٜض ايفا٥ضِ َ

ٌِ عٔ طضِٜل ع١ًُٔٝ ايتضزِٜض.تٛ -2        فرُي َظٜٔز َٔ فضِظ ايعُ

ٌِ ايتهٓٛيٛد١ٔٝ اييت تعذُظ ايضٓاع١ٝ احمل١ًٝٝ عٔ  -3       َٔ ايػشا٤ٔ ٚايٛعا٥ ِٕ خاص١ٟ َ  َعٗز ساد١ٔ ايغها

 تضٓٝٔعٗا ٚسيو عٔ طضِٜل االعتريأر.       
 

 ؼ : َا ٖٞ دٗٛر ايزٚي١ يت١ُٝٓ ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ ؟ 

ٍِ األخض٣. -1  –ز   عكٔز االتفاقٝأت االقتضار١ٜ َع ايزٚ

 املؾاصن١ يف عغ١ٜٔٛ ايتذُعأت االقتضار١ٜٔ َجٌ جتُع ايهَٛٝغا يف إفضٜكٝا. -2       

 حتغنِي املٓتذأت ايضٓاع١ٝ املضض١ٜٔ. -3       

 

 ؼ : َا املكقٛر بتذُع ايهَٛٝغا ؟ 

ٍَ  -ز  ِٗ رٚ ٟٙ ٜغ  رٚي١ٜ إفضٜك١ٟٝ َٓٗا َضَض. 21ؽضِم ٚدٓٛٔب إفضٜكٝا ٚعزرٖا اآلٕجتُع ايهَٛٝغا: احتاْر اقتضار



 أسئلة وتذريبات الذرس الجالح   النقُل واملواصالُت والتذارُة

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح ( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

1 -   .ٌِ ٌِ ايٓك ٟٗ أصخطَ ٚعا٥ ٌُ ادتٛ  (  )                                                             ُٜعز ايٓك

ٟٗ ع٢ً ايٛضِم املضصٛف١ٔ.   - 2 ٌُ ايرب  (  )                                                        ٜكتضُض ايٓك

 (  ريبط بني اإلعهٓزص١ٜ ٚايكاٖض٠. )أقِٝ أٍٚ خط عه١ سزٜز يف َضض ي  - 3

َّا يًغهٔو اذتزٜز١ٜٔ.   - 4 ُّ رٚي١ٔ يف إفضٜكٝا اعتدزا  (  )                         َضُض أقز

5 -   .ٔ٘  (  )                      قٓا٠ٝ ايغٜٛػِ تٛفُض تهايَٝف ايضس١ًٔ بنَي ؽضِم ايعامِل ٚغضٔب

 

ٌِ ايعباصاِت اٯت١ِٝ بهًُات َٓاعب١:  2ؼ  :  أنُ

ٟٗ إىل   - 1 ٌُ ايرب  .........................................ٚ  ........................................ٜٓكغِ ايٓك

2 -   َٞ  ...............................ٚ  ...............................ٚ  ...............................ٜضبٝط َرتٚ األْفاِم بنيَ َز١ٜٓ ايكاٖض٠ٔ ايهرب٣ ٖٚ

ِٖ َٛا٧ْ َضَض ع٢ً ايبشِض املتٛعٔط. ...........................................ٜعترُب َٝٓا٤ُ   - 3  أٖ

ٌٗ أ١ُٖٝٝ املٛا٧ْ املٛدٛر٠ٔ ع٢ً ايبشِض   - 4  .......................................ؾعأب املضدا١ْٔٝ ٚ يٛدٛٔر اي ....................................تك

 ..................................................ٜغتدزّ ايٓكٌ ايٓٗضٟ يٓكٌ ادتري ٚ   - 5
 

ِٳ تفغضٴ ......؟  3ؼ  :  ِب

 اعتدزاّ ايٓكٌ املا٥ٞ يف ْكٌ ايبغا٥ع نبري٠ اذتذِ ٚثك١ًٝ ايٛطٕ.  - 1

 َٝٓا٤ اإلعهٓزص١ٜ أنجض َٛا٧ْ َضض أ١ُٖٝ.  - 3                                  َٝٓا٤ رَٝاط.إْؾا٤   - 2

ٌِ يف َضَض.  - 4 ٌِ ايٓك  أ١ُٖٝ قٓا٠ ايغٜٛػ نُُض َالسٞ.  - 5                 تَٓٛع ٚعا٥

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.......؟  4ؼ

 إقا١َ َؾضٚع َرتٚ األْفام.  - 2ايؾُاٍ.          اَتزار ْٗض ايٌٓٝ َٔ ادتٓٛب إىل   - 1

  .........؟:  َاسا حيزُخ إسا  5ؼ

 مل ٜتِ إْؾا٤ َٝٓا٤ رَٝاط.  - 3جتُزت ايبشاص يف َضض.      - 2مل ٜتِ سفض قٓا٠ٔ ايغِٜٛػ.     - 1

 

 اخرت اٱداب١َ ايقشٝش١َ مما بنيٳ ا٭قٛاؼ:   - 6ؼ

ٟٚ يف َضَض إىل   - 1 ٌِ ايٓكٌ ايرب  ....................ٜضدُع تٛفُض ٚعا٥

ِِ ايغِٛح  -) يهجض٠ٔ املٛا٧ِْ                                                        ٍِ ( -نجض٠ٔ املٛاصأت  -اعتٛا٤ٔ َعع  اصتفاِع ادتبا

 ...................ٜعُٛم املالس١ٜ ايٓٗض١ٜٜ يف َضَض   - 2

ِٔ  -ايغزُٚر ٚايكٓاطُض  -) جتُُز ايِٓٗض                                                                      صُٝز األمسأى ( -ق١ًٝ ايغف

3 -   ٍَ ِٗ رٚ ٍّ ٜغ  ..................ايهَٛٝغا ٖٛ احتاْر اقتضار

 ؽضِم آعٝا ( -أَضٜها ادتٓٛب١ٔٝ  -ؽضِم ٚدٓٛٔب إفضٜكٝا  -) أٚصبا                                                                    

 

ٍٳ ايه١ًُِ اييت ٫ 7ؼ  تٓتُٞ إىل اجملُٛع١ َع ايتفغرِي:  :  ضعٵ را٥ض٠ُ سٛ

 باخض٠٠. -عف٠١ٓٝ  -طا٥ض٠٠  -قاصْب   - 2                                       َٛاْص. -عف٠١ٓٝ  -أتٛبٝػ  -عٝاص٠٠   - 1

 َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ. -َٝٓا٤ُ ايغِٜٛػ  -َٝٓا٤ُ رَٝاٜط  -َٝٓا٤ُ بٛصععَٝز   - 3

 

 :أنٌُ َا ٜأتٞ 8ؼ

 ...........................ٚجتاص٠   ..........................أقغاّ ايتذاص٠ ٖٞ جتاص٠   - 1

2 –  ٌِ ِٔ َٓاطل  ......تٗزف ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ إىل ْك ٌِ ايغًِع .....َ  ...........إىل َٓاطل  ....املضٓع١ٔ َٔ  إىل املضاْع ْٚك

ٚتضزٜض ايفا٥ض  ...................................ٚ تٛفري ايٓكز  ...............................تٗزف ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ إىل طٜار٠ فضظ  – 3

 ...........................ٚعز استٝادات   ....................إىل 

 



 .تذريباٌت على الوحذِة الجانية

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ )خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

ٍِ عٝٓا٤َ ٜعتُُز ع٢ً َؾضِٚع تٛؽه٢.   - 1 ٌِ إىل مشا ٙٔ ِْٗض ايٓٝ ٌُ َٝا  (  )ْك

 (  )                                                                تهجُض املضاعٞ ايٛبٝع١ٝٝ يف َضَض.   - 2

ٌَ اذتزٜج١ٜ يف ايضٝٔز.  - 3 ُّ َضُض ايٛعا٥  (  )                                                تغتدز

ِٗ رٟٚيا َٔ آعٝا  - 4 ٟٙ ٜغ  (  )                                       . ايهَٛٝغا احتاْر اقتضار

 (  )                        صٓاع١ ايغٝاصات يف َضَض َٔ ايضٓاعأت االعتدضاد١ٔٝ.   - 5

ِٖ املٛا٧ِْ املضض١ٜٔ.   - 6  (  )                                       ٜعترُب َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ أٖ

 

ٌِ ايعباصاِت اٯت١ِٝ بهًُات َٓاعب١:  2ؼ  :  أنُ

 ..........................................................ُٜعز اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات بني ايزٍٚ   - 1

2 -   ٔٙ  .........................................ُتظصُع أصاعٞ ؽضِم ايعٜٛٓات اعتُاّرا ع٢ً املٝا

ُِ اي  - 3 ٌُ إىل ْكٌ ٜٓكغ  ...................................ْٚكٌ  ...................................ْٚكٌ  ...................................ٓك

 .....................................ٚ  .....................................ترتنظ صٓاع١ األثاخ يف َضض مبزٜٓيت   - 4

 

ِٳ تفغضٴ.....؟  3ؼ  :  ِب

ِٕ ايغه١ٔٝٓ.  - 1 ٌَ املز  خٛٛص٠ إقا١َٔ املضاِْع راخ

 اطرٖاص ايضٓاع١ٔ يف َضَض.  - 2

ٍِ ايعامِل املدتًف١ٔ.  - 3  تٛقُٝع االتفاقٝأت ايزٚي١ٔٝ َع رٚ

 

 :  سزر ثِ انتبٵ ع٢ً ارتضٜط١ِ ايقُا٤ 4ؼ

 ِيُقضٳ املٛاقعٳ اٯت١َٝ: 

 َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ .  - 1

 قٓا٠ٝ تٛؽه٢.  - 2

 قٓا٠ٝ ايغِٜٛػ. - 3

 عري٠ٝ ْاصض ) ايغٗز ايعايٞ(.  -4

 

 :  َا ايٓتا٥رٴ املرتتب١ُ ع٢ً .......؟  5ؼ

ِٞ تٛؽه٢ ٚؽضِم ايعٜٛٓات  - 1  إقا١َ َؾضٚع

2 -                     .ٟٚ ٌِ ايرب ٌِ ايٓك  طٜار٠ٔ ايضارصأت املضض١ٜٔ.  - 3تِٜٛٛض ٚعا٥

 

 :  َاسا حيزخٴ إسا مل ...........؟  6ؼ

ٍُ يف َضض.  - 1 ٞٗ ٚايبرتٚ  ٜتِ إقا١َٝ َؾضِٚع َرتٚ األْفاِم.  - 2                              ٜتٛفِض ايػاُط ايٛبٝع

 

  أ. َا صأٜو يف صرّ ايبشريات املاذت١ مشاٍ َقض ٚايبٓا٤ عًٝٗا؟     : 7ؼ
 َٔ قؿ ا٭صط َع احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ؟ب. َا َكرتساتو يًتدًك            

 

 :  انتب َا تؾري إيٝ٘ ايعباص٠:  8ؼ

 ( .................................................ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا فضٌ َهْٛات ايبرتٍٚ عٔ ايظٜت األصًٞ. )   - 1

 ( .................................................................اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات بني ستافعات ايزٚي١. )   - 2

 ( .........................................................طٜار٠ اإلْتاز ايظصاعٞ عٔ طضٜل ايتٛعع األفكٞ ٚايضأعٞ . )   - 3

 ( ....................................................طٜار٠ َغاس١ األصاعٞ املظصٚع١ عٔ طضٜل اعتضالح َظٜز َٔ األصاعٞ . )   - 4

 ( ..................................................رٚي١ إفضٜك١ٝ. )  21احتار اقتضارٟ ٜغِ رٍٚ ؽضم ٚدٓٛب إفضٜكٝا ٚعزرٖا  - 5

 



 خ :ــــــا التاريـــــثاني

 

 ايزصؼ ا٭ٍٚ : ؽدقٝاتٷ ٚأسزاخٷ َٔ ايعقِض ايبطًُٞ

 

 ؼ : َاسا ٜكقز بايعقض ايبطًُٞ ؟

َٔضَِض. -ز  ِٕٚ ( يف  َْا ُٛٝ ْٔٚٞ ) اي َِٓزص األنَٞبض امٜلٞكُزٚ ًٜٜفا٤ اإلِعٜه ُٖٛ َعضُِض ُخ  ٗٞ ُٔ ًٜ ٞٛ  ايَعضُِض ايَب

 ْغب١ إىل ايكا٥ز بًُٛٝٛؼ األٍٚ.  -ز ؟   ؼ : ملاسا مسٞ عقض ايبطامل١ بٗشا ا٫عِ

 نًٝٛباتضا ايغابع١ -بًُٛٝٛؼ األٍٚ   -ز        ........................ٚ  .............................ؼ : َٔ أؽٗض سهاّ رٚي١ ايبطامل١ 

 املٓكش  –عٛتري  –ز        .........................ٖٚٞ تعين   .......................ؼ : يكب بطًُٝٛؼ ا٭ٍٚ بًكب 

ِِ سضٚب٘. َٔ أؽٗضٳ قٛاِر اٱعهٓزص ا٭نرب .................................ؼ : نإ     بًُٛٝٛؼ األٍٚ -ز     ٚؽاصَى َع٘ َعع
ِِ َقٳض .   -ؼ : مب تفغض  ٕٳ بطًُٝٛؼ ا٭ٍٚ  يزٜ٘ صغب١ْ نبري٠ْ يف ا٫ْفضاِر حبه  نا

 بغبب مبا فٝٗا َٔ ثض٠ٕٚ عع١ُٕٝ ٚملا هلا َٔ تاصٍٜذ زتٝز.  -ز 

 

 ا٭ٍٚ  ؟  ؼ : َا ٖٞ أِٖ أعُاٍ بطًُٝٛؼ

  -َٔ أِٖ أعُاٍ بًُٛٝٛؼ األٍٚ :  –ز 

ِِ رٚيت٘.  - 1  أعػ رٚي١ٔ ايبٛامل١ٔ يف ََضض ٚاختَش َز١ٜٜٓ اإلعهٓزص١ٜٔ عاص٠١ُ َٚك٘ضا ذته

 إْؾا٤ زتُع يًبشٛخ اأٜلرب١ٝ ٚايع١ًُٝ ) داَع١ اإلعهٓزص١ٜ (ختضز فٝٗا عًُا٤ نجريٕٚ.  - 2

 زمّيا.          ٚعُع ْٛا٠ٔ ملهتب١ٔ اإلعهٓزص١ٜٔ ق  - 3

ِٖ بايظصاع١ٔ ٚايضٓاع١ ٚايتذاص٠.  - 4  اٖت

ٌِ إىل ايضنِي.  - 5 ٌِ يتضزِٜض ايعغ  أْؾأ نجرّيا َٔ املٓاس

ٍَ ع١ًُٕ َعز١ْٕٝ يف َضض.  - 6  عو أٚ

 

ِِ رٚيت٘. .................................ايبطامل١ِ يف َقٳض ٚاختشٳ َز١َٜٓ  ................................ؼ : أعػ رٚي١ِ   عاف١ُْ َٚكضِّا ذته

 اإلعهٓزص١ٜٔ -بًُٛٝٛؼ األٍٚ   –ز 

 

 

 ؼ: َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ؟ 

 داَع١ اإلعهٓزص١ٜ()بًُٛٝٛؼ األٍٚ زتُع يًبشٛخ األرب١ٝ ٚايع١ًُٝ  إْؾا٤ – 1

 ختضز فٝٗا عًُا٤ نجريٕٚ -ز 

ٌِ إىل ايضنِي. -ز                                     أْؾا٤ بًُٛٝٛؼ األٍٚ يًهجري َٔ املٓاسٌ .    – 2  يتضزِٜض ايعغ

 بًُٛٝٛؼ األٍٚ -ز               ....................................أٍٚ َٔ قاّ بغو ع١ًُ َعز١ْٝ يف َضض ٖٛ املًو  – 3
 

 ؼ : َاملكقٛر به١ًُ داَع١ ؟ 

ِِ ٜزصُؼ فٝٗا ايٛايُب  –ز   ايعزَٜز َٔ ايتدضضأت ايع١ًُٔٝ ٚاألرب١ٔٝ.ٖٞ :  راْص يًعً

 

ِٳ ؼ : تٛيِت  عؾض ايجاْٞ بًُٛٝٛؼ -ز                  ......................................... بعز نًٝٛباتضا ايغابع١ُ اذته
 ِّْٞ ِّْٞ  ...............................ؼ : حتايفتٵ نًٝٛباتضا َع ايكا٥ِز ايضَٚا  ..................................................ضزَّ ايكا٥ِز ايضَٚا

ُّٝٛ ايبشض١ٜ -أنتافٝٛؼ  –أْْٛٛٝٛؼ  –ز                 .     م.ّ 31عاّ  ...................................................يف َعضن١   ٜأٞنت

ٝٴّٛ ايبشض١ٜ ع١ٓ        م.ّ. 31 -ز                 ..........................................ؼ : ناْت َعضن١ َأِنت
ٝٴّٛ ايبشض١ٜ  ؼ : اْتٗت ِ٘ ................................. ع٢ً ............................. باْتقاِصَعضن١ َأِنت    .  ............................. ٚسًٝفت

 نًٝٛباتضا ايغابع١ٔ  -أْْٛٛٝٛؼ  -أنتافٝٛؼ   –ز 

 

 



١ٜ٫ٚ  ....................بعز ٖظميتِٗ يف َعضن١ أنتّٝٛ ايبشض١ٜ ٚأفبشت  .................................ٚ  ...........................ؼ : اْتشض 

 صَٚا١ْٝ بعز ٚفاتُٗا .

 َضض  – نًٝٛباتضا -  أْْٛٛٝٛؼ –ز 

 ؼ : مب تفغض ؟ اْتشاص أْطْٛٝٛؼ ٚنًٝٛباتضا .  

 م.ّ 31بغبب اهلظمي١ َٔ ايكا٥ز أنتافٝٛؼ يف َعضن١ أنتّٝٛ ايبشض١ٜ ع١ٓ  -ز 

 

 ؼ : أسنض أِٖ اٯثاص ٚايفٕٓٛ ايبط١ًُٝ يف َقض ؟ 

 َعابز ف١ًٝ  -َعبز ارفٛ   -َعبز رْزص٠   –َعبز رٜض املز١ٜٓ  -َٓاص٠ اإلعهٓزص١ٜ   –ز 

 

 1عكٛط رٚي١ ايبطامل١  ؟ تفغض مبؼ : 

 ععف املًٛى بعز بًُٛٝٛؼ ايجايح .   - 1    –ز 

 ثٛصات ايؾعب املضضٟ عز سهِ ايبٛامل١ . – 2         

 ٚخاص١ يف عٗز نًٝٛباتضا ايغابع١ . طٜار٠ ْفٛس صَٚا ٚتزخًٗا يف أسٛاٍ َضض  – 3         

 

 ا٭ٍٚ بايعًِ ( ؼ : بضٖٔ ع٢ً فش١ ايعباص٠ : ) اٖتِ بطًُٝٛؼ

 إْؾا٤ زتُع يًبشٛخ اأٜلرب١ٝ ٚايع١ًُٝ ) داَع١ اإلعهٓزص١ٜ (ختضز فٝٗا عًُا٤ نجريٕٚ.  - 1    -ز 

 ٚعُع ْٛا٠ٔ ملهتب١ٔ اإلعهٓزص١ٜٔ قزمّيا.         - 2        

 

 

 البطلني العصِر من وأحذاٌخ تذريبات الذرس األول : شخصياٌت

 

 

ٌِ :  1ؼ  :  َٓاعب١ بهًُات اٯت١ٝ ايعباصاِت أنُ

 ............................................. ايضَٚاْٞ ايكا٥ز َع ايغابع١ نًٝٛباتضا حتايفت  - 1

 ....................................................... بعز َضض سهِ ايغابع١ نًٝٛباتضا تٛيت  - 2

 .ايغابع١ نًٝٛباتضا اْتشاص بعز َضض يف ......................................... رٚي١ عضض اْت٢ٗ  - 3

 ........................................ ٚ .................................... َعبزا َضض يف ايب١ًُٝٛ املعابز أؽٗض َٔ  - 4

 

 :ٳ ايتقٜٛب َع ايقشٝش١ غري ايعباص٠ أَاّ )خطأ( ٚن١ًُ ايقشٝش١ ايعباص٠ أَاّ فح( ) ن١ًُ انتب :  2ؼ

 (  )                                                                . َضِض يف األنرِب اإلعهٓزص خًفا٤ُ ِٖ ايبٛامل١ٝ  - 1

 (  )                                                األنرب اإلعهٓزص قٛار أؽٗض َٔ األٍٚ بًُٛٝٛؼ نإ  - 2

 (  ).  ايبشض١ٜ أنتّٝٛ َعضن١ يف أْْٛٛٝٛؼ ٚسًٝفٗا ايغابع١ نًٝٛباتضا اْتضضت  - 3

 (  )                                     .ايغابع١ نًٝٛباتضا عٗز يف َضض ؽ٦ٕٛ يف ايبٛامل١ تزخٌ طار  - 4

 

 

ِٳ :  3ؼ   ؟......... تفغضٴ ِب

ِِ االْفضار يف األٍٚ بًُٛٝٛؼ صغب١ٜ  - 1  .َضض عه

 .املٓاسٌ َٔ نجري األٍٚ بًُٛٝٛؼ أْؾأ  - 2

 .ٚنًٝٛباتضا أْْٛٛٝٛؼ اْتشاص  - 3

 .َضض يف ايبٛامل١ رٚي١ عكٛط  - 4

 

 

 .بايعًِ ا٭ٍٚ بطًُٝٛؼ اٖتِ  . ايعباص٠ فش١ ع٢ً بضٖٔ :  4ؼ

 



 مصَر فى  الرومانىِّ العصِر من وأحذاٌخ الذرس الجاني : شخصياٌت

 

 آخض نًٝٛباتضا املًه١ ٖظمي١ بعز ........................................................... عاّ ع٢ً َقض ايغٝطض٠ َٔ ؼ : متهٔ ايضَٚإ

 . .......................................................... ٚسًٝفٗا ايبطامل١ رٚي١ ًَٛى

 أْْٛٛٝٛؼ –نًٝٛباتضا  -ّ  .م 31  -ز 

ِّ ايعقِض ؽدقٝاِت ؼ : َٔ أؽٗضٴ  ...............................................ٚ  ..........................................َقضٳ  يف ايضَٚاْ

ٍُ قغٛٓٛنُي -أنتافٝٛؼ   –ز   :األٚ

 

 :أكتافيوس القائذ

 .قٝضض ٚفا٠ٔ ٜٛيٝٛؼ بعز إَرباطٛصا أصبَح •

• َّ َّ ايكضابني املضضٜني عكا٥َز اسرت  .املضض١ٜٔ يآلهل١ٔ ٚقٖز

• ِٖ ِٕ ايرتع ٚاملضاصف ٚتٛٗرِي بايظصاع١ِّ اٖت ٟٚ ٚؽ٦ٛ  .ادتغِٛص ٚإعار٠  بٓا٤ٔ ايض

 أنتافٝٛؼ –ز                                          .قٝقض ٚفا٠ِ ٜٛيٝٛؼ بعز إَرباطٛصا .....................................ؼ : أفبح 

ّٳ ّٳ ايكضابني املقضٜني عكا٥زٳ ..................................... ؼ : اسرت  أنتافٝٛؼ –ز            .املقض١ِٜ يٰهل١ِ ٚقزَّ
َِّ أنتافٝٛؼ ِٕ ...............................ٚ ............................... ٚتطٗرِي  .............................. ـب ؼ : اٖت ِّٟ ٚؽ٦ٛ  .ادتغِٛص ٚإعار٠  بٓا٤ِ ايض

 املضاصف -ايرتع   -ايظصاع١    –ز 

 قٝضض أغغٛػ -ز                    .....................................................................ؼ : ٜطًل ع٢ً أنتافٝٛؼ يكب 

ٌٳ ايغٓٛاِتؼ :        تتظاٜز  -تتٓاقط  –ز                     ...................... امل٬ِٝر ٚبعزٳ  ................................. امل٬ِٝر قب
 

 :األٍٚ قغٛٓٛني

• َٕ ُُ٘ نا ٍٍ ْك١ٜٛ سه ٗٛ َّ ّ 313 عاّ سُٝح أصزَص املغٝش١ٔٝ تاصِٜذ يف حت َٔ ٚايشٟ َٝالٕ َضعٛ  فٝ٘ أعً

٢َٗ ايٛث١ٝٓ إىل داْب رٜا١ْٟ بٗا ٚاعرتَف املغٝش١ٜٝ ٜعتُٓل َٔ ع٢ً املفضٚع١ٔ ايعكٛبأت إيػا٤َ ِْ عَضض  بشيو ٜٚأ

 .املغٝش١ٔٝ اعٛٗأر

 .امٝلضاَرَص٠ٔ ايهٓٝغ١ٔ أَالٔى أعار •

ٍٍ ْكط١َ ....................................ؼ : نإ سهِ املًو  ُّ ٍُ قغٛٓٛنُي -ز           .  املغٝش١ِٝ تاصِٜذ يف حت  األٚ

ٍٴ َضعّٛ  ؼ : أفزص املًو قغطٓطنيٴ   ّ 131 -َٝالٕ   –ز              .......................................عاّ  ......................ا٭ٚ
ٕٳ ِٴ قغطٓطنيٴ ؼ : مب تفغض ؟ نا ٍٴ سه ٍٍ ْكط١َ ا٭ٚ ُّ  املغٝش١ِٝ .  تاصِٜذ يف حت

َّ ّ 313 عاّ سُٝح أصزَص -ز  َٔ ٚايشٟ َٝالٕ َضعٛ  املغٝش١ٜٝ ٜعتُٓل َٔ ع٢ً املفضٚع١ٔ إيػا٤َ ايعكٛبأت فٝ٘ أعً

٢َٗ ايٛث١ٝٓ إىل داْب رٜا١ْٟ بٗا ٚاعرتَف ِْ   .املغٝش١ٔٝ عَضض اعٛٗأر بشيو ٜٚأ

 األٍٚ قغٛٓٛني -ز                  .........................................ؼ : مت إْٗا٤ عقض اضطٗار املغٝش١ٝ يف عقض املًو 

 األٍٚ قغٛٓٛني -ز                             .امُلقارٳصٳ٠ِ ايهٓٝغ١ِ أ٬َِى ................................ؼ : أعار املًو      

 
 ؟ َقض يف ايبط١ًُٝ ٚايفٕٓٛ اٯثاص أِٖ أسنض:  ؼ

 ) باإلعهٓزص١ٜ ( ايضَٚاْٞ املغضح - 2        بابًٕٝٛ ) بايكاٖض٠ (.               سضٔ - 1 –ز 

 ) باإلعهٓزص١ٜ( ايغٛرا٤ صأِؼ َعبُز - 4) باإلعهٓزص١ٜ(                   ايغٛاصٟ عُٛر - 3      

ُٜعز سضٔ -  َضض ٜتٛعط ألْ٘ يبٓا٥٘ املٛقع اختري ٖشا ٚقز ايؾضق١ٝ، َضض يبٛاب١ األٍٚ ايزفاع خط بابًٕٝٛ " 

 ".عزِٖ ثٛصات ع٢ً أ١ٜ ايغٝٛض٠ ايضَٚإ ع٢ً ٜغٌٗ ٚبشيو ايكبًٞ ٚايٛد٘ايبشضٟ  ايٛد٘ بني

 

 ؼ : مب تفغض بٓا٤ ايضَٚإ ذتقٔ بابًٕٝٛ بايكاٖض٠ ؟ 

 خط ايزفاع األٍٚ يبٛاب١ َضض ايؾضق١ٝ . - 1ألْ٘   –ز 

 ايغٝٛض٠ ع٢ً أ١ٜ ثٛصات عزِٖ ألْ٘ ٜتٛعط َضض بني ايٛد٘ ايبشضٟ ٚايكبًٞ  – 2            



 ) باٱعهٓزص١ٜ ( ايضَٚاْٞ : مب تفغض إْؾا٤ املغضحؼ 

ٍِ -ز   .اإلَرباطٛص ايز١ٜٔٝٓ ٚأعٝأر باألعٝار يالستفا

 باإلعهٓزص١ٜ ايغٛاصٟ عُٛر -ز                   ايعامل يف تشناصٟ ْقب أع٢ً ٜعز ..........................................ؼ : 

ٕٷ بٓا٤ باٱعهٓزص١ٜ ٖٛ ... ؼ : َعبزٴ ِّ: طابكني َٔ َهٛ ِّٟ َٓ٘ يًعبار٠ِ ايغفً ٓٳ٢ ٚايعًٛ  ايغٛرا٤ صأِؼ -ز  .يًغُّهِ

 

 ؼ : مب تفغض اْٗٝاص اذتهِ ايضَٚاْٞ يف َقض ؟

َّ  - 1 –ز  ُٕ سض ِِ يف االؽرتأى َٔ ٜنيضاملض ايضَٚا  .بالٔرِٖ سه

ُٕ أعا٤َ  - 2 ُّ ُرْٝا طا٥ف١ٟ ٚاعتربِٖٚ (األصِض أصشأب)  ٜنَيضاملض َعا١ًَٜ ايضَٚا َٕ ختز  ٚاإلغضٜل ايضَٚا

 .هلِ ٜنَيضاملض نضا١ٖٔٝ إىل أر٣ مما

ٍَ ايشٟ ايزٜيٗن االعٛٗاُر  - 3 ٖٛ  .َشٖيبٍّ اعٛٗإر إىل سيو بعز حت

ُٕ فضَض  - 4  .ايغضا٥ٔب َٔ َتعزر٠ٟ أْٛاّعا ٜنيضاملض ع٢ً ايضَٚا

ِٕ عٖز ٜنيضاملض ثٛصإت  - 5 ُٗٗا ايضَٚا  .ايزيتا يف ايضعا٠ٔ ثٛص٠ نإ أٖ

 

 ؼ : مب تفغض  نضا١ٖٝ املقضٜني يًضَٚإ ؟

ُّ ُرْٝا طا٥ف١ٟ األصضِ(ٚاعتربِٖٚ املضضٜنَي) أصشأب َعا١ًَٜ ألٕ ايضَٚإ أعاؤا –ز  َٕ ختز  ٚاإلغضٜل ايضَٚا

 ايضعا٠ –ز       ..........................................ؼ : َٔ أِٖ ايجٛصات اييت قاّ بٗا املقضٜني ضز ايضَٚإ ثٛص٠ 
ٚناْت تضعٌ يٲَرباطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ بضَٚا ؽش١ٓ ع١ٜٛٓ  ...................................يف إْتاز  َقض ؽٗض٠ صَٚا ؼ : اعتػًت

   ايكُح ايغعٝز -ايكُح    –ز                            ....................................................عضفت باعِ 
 

 

 مصَر فى  الروماني العصِر من وأحذاٌخ تذريبات الذرس الجاني : شخصياٌت

 

ٌِ :   1ؼ  :  َٓاعب١ بهًُات اٯت١ِٝ ايعباصاِت أنُ

١َٜ َضُض أصبشِت  - 1 ١َٝ ٚال  .............. َعضن١ يف ................ املًه١ ٖظمي١ بعز صَٚاْ

2 -  َّ  .املضضٜني عكا٥َز .................. اإلَرباطٛص اسرت

 ................. داْب إىل نزٜا١ْ ............. ب قغٛٓٛني اإلَرباطُٛص اعرتف  - 3

 ............... َضعّٛ مبٛدب املغٝش١ٝ ٜعتٓل َٔ ع٢ً املفضٚع١ ايعكٛبات إيػا٤ مت  - 4

 .ايزيتا يف ............. ثٛص٠ ايضَٚإ عٓز املضضٜني ثٛصات أؽٗض  - 5

 

 : ايتقٜٛب َع ايقشٝش١ غري ايعباص٠ أَاّ )خطأ( ٚن١ًُ ايقشٝش١ ايعباص٠ أَاّ فح( ) ن١ًُ انتب :  2ؼ

 (  )    . اإلعهٓزص١ٜ يف تشناصٟ ْضب أع٢ً ايغٛاصٟ عُٛر ٜعز  - 1

 (  )                         . َضض يف األٍٚ ايزفاع خط ايغٛرا٤ صأؼ َعبز ٜعز  - 2

 (  )                            . املغٝشٝني األٍٚ قغٛٓٛني اإلَرباطُٛص اعَٛٗز  - 3

 (  )                             . ايضعٝٔز بٛضِٜل ايغٛرا٤ٔ ايضأِؼ َعبُز انُتؾَف - 4

5 -  َّ ُٕ اسرت  (  )               . ايبالر سهِ يف ٚأؽضنِٖٛ املضضٜني ايضَٚا

 

 . َقض يف ٚايضَٚإ ايبطامل١ رٚييت عكٛط أعباب بني قاصٕ :  3ؼ

 

 . ايتايٝتني ايعباصتني فش١ ع٢ً ايتاصخي١ٝ با٭ري١ بضٖٔ : 4ؼ

 .املضضٜني عكا٥ز أنتافٝٛؼ اسرتّ - 1

 .األٍٚ قغٛٓٛني اإلَرباطٛص عٗز يف املغٝش١ٝ اعٛٗار اْت٢ٗ  - 2

 
 



 مصَر يف القبطيُة الذرس الجالح : احلقبُة

 

ٍَ عٝغ٢ املغُٝح ايغُٝز ُٚٔيَز • ْٚٞ عٗز خال ١ٔٓ يف أغغٛػ اإلَرباطٛص ايضَٚا  بفًغٛنَي، ْٚتٝذ١ٜ ذتِ بٝت َزٜ

٘ٔ عاَر بعَز ٚيهٔ ََضض، إىل بضسًٔتٗا قاَت يف طَٔ ٖريٚرٚؼ املكزع١ يًعا١ً٥ ايضَٚإ اعٛٗأر  ايغُٝز َٛت

 ٚإىل ٚاسز بإي٘ ٜزعٛ يإلميإ ٚأخش. فًغٛنَي أصِض ع٢ً ايٓب٠ٔٛ صعاي١ٜ ثِ بزأ ايٓاصض٠ٔ، قض١ٜٔ يف ٚعاَش املغُٝح

 .ٚايتغاَح اإلخا٤ ٚإىل بين اإلْغإ ٚسب اهلل ٚسب ايغالّ

ِٕ ايٝٗٛٔر العٛٗأر املغُٝح ايغُٝز تعضَض ٚقز •  .ٚايضَٚا

 

ٚٴِيزٳ         ٍٳ عٝغ٢ املغٝحٴ ايغٝزٴ ؼ :  ِّٞ عٗز خ٬ ١ِٓ يف ............................. اٱَرباطٛص ايضَٚا  .................................. َزٜ

 بفًغٛنَي ذتِ بٝت -أغغٛػ    –ز 

 ؼ : مب تفغض قاَت ايعا١ً٥ املكزع١ بضسًتٗا إىل َقض ؟ 

 يف طَٔ ٖريٚرٚؼ املكزع١ يًعا١ً٥ ايضَٚإ بغبب اعٛٗأر –ز 

 ٖريٚرٚؼ –ز                .......................................ؼ : مت اضطٗار ايعا١ً٥ املكزع١ َٔ قبٌ ايضَٚإ يف طَٔ املًو 
 ..............................................عار ايغٝز املغٝح إىل فًغطني ٚعاـ يف قض١ٜ   ...............................ؼ : بعز َٛت املًو 

 ايٓاصض٠  -ٖريٚرٚؼ    –ز 

 فًغٛني –ز                          ............................................ؼ : بزأت صعاي١ ايٓب٠ٛ يًغٝز املغٝح ع٢ً أصض  
 ؼ : اسنض بعض َبار٨ املغٝش١ٝ ؟ ؼ : إىل َاسا ناْت تزعٛ املغٝش١ٝ ؟ 

 .ٚايتغاَح اإلخا٤ ٚإىل بين اإلْغإ ٚسب اهلل ٚسب ايغالّ ٚإىل ٚاسز بإي٘ تزعٛ يإلميإ -ز 

 ؼ : مب تفغض اقباٍ املقضٜني ع٢ً اعتٓام ايزٜٔ املغٝشٞ ؟ 

 .ٚايتغاَح اإلخا٤ ٚإىل بين اإلْغإ ٚسب اهلل ٚسب ايغالّ ٚإىل ٚاسز بإي٘ ألْٗا تزعٛ يإلميإ -ز 

ِٕ - ايٝٗٛٔر -ز                          ..............................ٚ  ..........................ؼ : تعضض ايغٝز املغٝح ٫ضطٗار   ايضَٚا

ٕٴ أَضٷ  .................ٚ  ................... ؼ : سض١َٜ          ٘ٴ ا٭رٜا ِٕ ايغُا١ُٜٚ نفًت   ايعبار٠ٔ – ايعكٝز٠ٔ -ز            .يٲْغا

 

 :َضقػ ايكزٜػ -

 َضض إىل اجت٘ ثِ ايضػض٣ آعٝا دٗات سٛهلا ٚبعض َٚا فًغٛني بالر يف بايتبؾري َضقػ ايكزٜػ بزأ •

 يف باإلصتٌٝ بؾض َٔ أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ; فهإ يف باملغٝش١ٝ ُٜبؾض ٚبزأ املٝالرٟ األٍٚ َٓتضف ايكضٕ يف

 .َضض

 

 .............................................َٚا سٛهلا ٚبعض دٗات  ...................................ؼ : بزأ ايكزٜػ َضقػ بايتبؾري يف ب٬ر 

 آعٝا ايضػض٣  -فًغٛني    –ز 

 ..............................ٚبزأ ٜبؾض باملغٝش١ٝ يف َز١ٜٓ  ......................................إىل َقض يف  ؼ : اجت٘ ايكزٜػ َضقػ

 اإلعهٓزص١ٜ -املٝالرٟ  َٓتضف ايكضٕ األٍٚ  –ز 

   ػايكزٜػ َضق –ز     ...............................................ؼ : أٍٚ َٔ بؾض باٱصتٌٝ يف َقض ٖٛ 
 

ُِ اْتؾضت •   صتاِح بٛارَص اإلَرباطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝٝ صأٔت أثٓا٤ٔ سيو ٚيف اإلعهٓزص١ٜٔ يف َضقػ ايكزٜػ تعايٝ

٘ٔ غرَي أرا٤َ ٚاصٌ ٚيهٓ٘ ب٘ يٝفتهٛا ٜرتبضٕٛ ب٘ فضاسٛا ايكزٜػِ َضقػ ِٚ صعايت  فؾَٝز ٜزبضٕٚ، مبا َٗت

ٍَ  . باإلعهٓزص١ٜ نٓٝغ١ٕ أٚ

 • ٍٖٛ ِٗز ست٢ ايغٝٔز املغِٝح بتعايِٝ ٜبؾُض ََضض أضتا٤ٔ يف َضقػ ايكزُٜػ جت  ٜز ع٢ً باإلعهٓزص١ٜ اعُتِؾ

 .َٝالر١ٜ 68ع١ٓ  ايضَٚإ

 

 



 بغبب بٛارص صتاس٘ يف ْؾض املغٝش١ٝ –ز        يٝفتهٛا ب٘ تفغض تضبك ا يضَٚإ بايكزٜػ َضقػ ؼ : مب

  ايكزٜػ َضقػ –ز         .............................ؼ : َٔ ؽٝز أٍٚ نٓٝغ١ با٫عهٓزص١ٜ ٖٛ  

ِٗز ايكزٜػ َضقػ   68 –باإلعهٓزص١ٜ  –ز       .٬َٝر١ٜ .....................ع١ٓ  ايضَٚإ ٜز ع٢ً .....................بـ  ؼ : اعتٴؾٵ

 .  ؼ : تهًِ عٔ ايكزٜػ َضقػ

 قاّ بٓؾض املغٝش١ٝ يف فًغٛني َٚا سٛهلا  – 2               أسز تالَٝش ايغٝز املغٝح             – 1  -ز 

  ّ ع٢ً ٜز ايضَٚإ 68اعتؾٗز عاّ  – 4أْؾأ أٍٚ نٓٝغ١ باإلعهٓزص١ٜ             – 3      

 

 :رقًزٜاْٛؼ اإلَرباطٛص -

َّا ٚإصزاص املغٝشٝني العٛٗار ايؾٗزا٤ ٚسيو أٚعضض األنرب االعٛٗأر بعٔضض عُضضٙ ُعضَف •  َضعٛ

ِّ ِّ املكزع١ٔ ايهتٔب ايهٓا٥ػ ٚسضِم بٗز َِ املغٝش١ٜٝ، ٜتبُع َٔ نٌ ٚإعزا  إىل األقباٜط رفَع مما ايتعايٝ

 ٖشا ٚال١ٜٔ بغ١ٔٓ بز٤َ تكٛمِيٗا ََضض يف ايكب١ٝٝٛ ايهٓٝغ١ٝ فاختشٔت ; ايؾٗزا٤ املغٝشٝني تاصٜذ ختًٝز

ُِ ّ ٚمسٞ 284  اإلَرباطٛص ِِ ٖشا ايتكٜٛ ٞٚ بايتكٜٛ  .ايكبٛ

 

 ايؾٗزا٤ ؟ أٚعقض ا٭نرب ا٫ضطٗاِر رقًزٜاْٛؼ بعِقض عضف عقض اٱَرباطٛص ؼ : مب تفغض    

َّا ٚإصزاص املغٝشٝني بغبب اعٛٗار –ز  ِّ َضعٛ ِّ املكزع١ٔ ايهتٔب ايهٓا٥ػ ٚسضِم بٗز  َٔ نٌ ٚإعزا

َِ املغٝش١ٜٝ.  ٜتبُع  ايتعايٝ

 رقًزٜاْٛؼ ؟  ١ِٜ٫ٚ اٱَرباطٛص بغ١ِٓ بز٤ٳ تكٛمِيٗا َقٳض يف ايكبط١ُٝ ايهٓٝغ١ُ اختشِتؼ : مب تفغض  : 

َّا ٚإصزاص املغٝشٝني بغبب اعٛٗار –ز  ِّ َضعٛ ِّ املكزع١ٔ ايهتٔب ٚسضِم ايهٓا٥ػ بٗز  َٔ نٌ ٚإعزا

َِ املغٝش١ٜٝ .  ٜتبُع  ايتعايٝ

 .............................................. أٚعقض .................................. رقًزٜاْٛؼ بعِقض ؼ : عضف عقض اٱَرباطٛص

 ايؾٗزا٤ –األنرب  االعٛٗأر -ز 

 ّ  284 –ز                  ...............................ؼ : بزأت ايهٓٝغ١ ايكبط١ٝ يف َقض بايتأصٜذ يٮسزاخ َٓش عاّ 

 
 ................ عاّ ايضَٚإ أٜزٟ َٔ ضَقٳ حتضٜض َٔ ............... بكٝار٠ِ املغًُٕٛ ايعضبٴ ؼ : متهٔ

 ّ 641  -ايعاظ   عُضٚ بٔ -ز 

 

 َا ٖٞ أِٖ اٯثاص ايكبط١ٝ يف َقض ؟ؼ :    

 بأعٝٛط  احملَّضم رٜض -  3         بايبشري٠ ايٓٛضٕٚ ٚارٟ أرٜض٠ٝ - 2    بايكاٖض٠    املعًك١ٝ ايهٓٝغ١ٝ - 1  -ز 

 ؼ : مب تفغض مسٝت ايهٓٝغ١ املعًك١ بٗشا ا٫عِ ؟ 

ِٕ أْكاِض ع٢ً ألْٗا أقُٝت –ز  ِٕأسٔز  أبضاِز َٔ نبرئٜ ُبضدني دزصا  .ايضَٚا١ْٔٝ اذتضٛ

ِٕ قباِب اييت ايٛسٝز٠ُ ايهٓٝغ١ُ ٖٞ ........... ؼ : ايهٓٝغ١ ًِّٗا ايكزمي١ِ َقٳض نٓا٥ػِ بني بزٚ  املعًك١ –ز   .ن
 .................... رٜض يًُغٝش١ِٝ َٓٗا ا٭ٚىل يًعقِٛص تضدعٴ أرٜض٠ٍ زتُٛع١ُ ٖٞ............ؼ : 

 بٝؾٟٛ األْبا - بايبشري٠  ايٓٛضٕٚ ٚارٟ أرٜض٠ٝ -ز 

ٜٴعز ايعشصا٤ِ، ايغٝز٠ِ رٜضٴ ٖٛ ..................ؼ :   بأعٝٛط احملَّضم رٜض -ز        .ا٭ٚعِط َقٳض ٚايؾضِم أرٜض٠ أنِب َٔ ٚ

 

 

 

 

 

 

 



 تذريبات الذرس الجالح : احلقبة القبطية يف مصر

 

 

 : ًٜٞ فُٝا ا٭قٛاؼ بني مما ايقشٝش١َ اٱداب١َ : اخرت 1ؼ

 َضض( – فًغٛني - ايعضام - ) عٛصٜا .................................................. يف ذتِ ببٝت املغُٝح ايغُٝز ُٚٔيَز  - 1

 األٍٚ( بًُٛٝٛؼ - أنتافٝٛؼ - رقًزٜاْٛؼ - )قغٛٓٛني.ايؾٗزا٤ بعضض ........... االَرباطٛص عضض ُعضف  - 2

 ايفضؼ( – ايٝٗٛر - ايضَٚإ - )ايبٛامل١   ........................................... ٜز ع٢ً َضقػ ايكزٜػ اعتؾٗز  - 3

 املغٝح( ايغٝز - رقًزٜاْٛؼ - قغٛٓٛني - َضقػ )ايكزٜػ .َضض يف باإلصتٌٝ بؾض َٔ أٍٚ .............. ُٜعز  - 4

 

 ايتقٜٛب َع ايقشٝش١ غري ايعباص٠ أَاّ )خطأ( ٚن١ًُ ايقشٝش١ ايعباص٠ أَاّ فح( ) ن١ًُ انتب :  2ؼ

ٍَ املغُٝح ايغُٝز ُٚيَز  - 1 ٞٚ اإلَرباطِٛص عٗٔز خال  (  )                       . ْريٕٚ ايضَٚاْ

 (  )                                         . باخّٛ ايكزِٜػ ٜز ع٢ً َضض املغٝش١ٝٝ رخًٔت  - 2

 (  )                                                  . ايبٛامل١ ٜز ع٢ً َضقػ ايكزٜػ اعتؾٗز  - 3

 (  ). ّ 286 عاّ َٓش يألسزاخ بايتأصٜذ َضَض يف ايكب١ٝٝٛ ايهٓٝغ١ٝ بزأت  - 4

 

ٌِ :  3ؼ  َٓاعب١ بهًُات اٯت١ٝ ايعباصاِت يف ايفضاغاِت أنُ

 ................................................................. بالر يف باملغٝش١ٝ بايتبؾري َضقػ ايكزٜػ بزأ  - 1

 .ّ 641 عاّ ايضَٚإ أٜزٟ َٔ املضضٜني حتضٜض ......................................................... اعتٛاع  - 2

ٍِ تؾُٝٝز مٖت  - 4    ................................ عضُض رقًزٜاْٛؼ عضِض ع٢ً ٝأطًَل  - 3  ............................. مبز١ٜٔٓ نٓٝغ١ٔ أٚ

 

ِّ ٚاسزٶا عببٶا : اسنض 4ؼ  :ٜأتٞ مما يه

1 -  ٍُ ِٔ اعتٓاِم ع٢ً املضضٜني إقبا ٞٚ ايزٜ  .املغٝش

 .املعًك١ بايهٓٝغ١ املضض١ٜ ايهٓا٥ػ أقزّ تغ١ُٝ  - 2

 .األنرب االعٛٗار بعضض رقًزٜاْٛؼ عضض تغ١ُٝ  - 4           .ايكبٛٞ ايتكِٜٛ بزا١ٜ ّ 284 عاّ اختاس  - 3

 

 الجالجة الوحذِة على تذريباٌت

 

ٌِ :  1ؼ  :  َٓاعب١ بهًُات اٯت١ٝ ايعباصاِت أنُ

 .ايعامل يف تشناصٟ ْضب أع٢ً باإلعهٓزص١ٜ .......................................... ُٜعز  - 1

ِٕ َٓتضٔف يف َضَض يف املغٝش١ٝٝ رخًٔت  - 2  ............................................................ ايكض

ٍُ قغٛٓٛني أصزَص  - 3 َّ ّ 313 عاّ األٚ  .................................................................... َضعٛ

4 -  َّ َّ املضضٜني عكا٥َز أنتافٝٛؼ اسرت  .................................. يآلهل١ٔ ايكضابنَي ٚقٖز

 

 : ايتقٜٛب َع ايقشٝش١ غري ايعباص٠ أَاّ )خطأ( ٚن١ًُ ايقشٝش١ ايعباص٠ أَاّ )فح(  ن١ًُ انتب :  2ؼ

ٞٗ االعٛٗاُر اْت٢ٗ  - 1 ٞٚ بايفتِح مبضَض املغٝش١ٔٝ يًزٜا١ْٔ ايضَٚاْ  (  )                 . اإلعالَ

 (  )                                   . أنتّٝٛ َعضن١ يف أنتافٝٛؼ ع٢ً أْْٛٛٝٛؼ اْتضَض  - 2

ُِ اْتؾضِت  - 3  (  )                                       . اإلعهٓزص١ٜٔ َز١ٜٔٓ يف َضقػ ايكزٜػ تعايٝ

4 -  ٌَ َّا قغٛٓٛني اإلَرباطُٛص أصع ِّ َضعٛ  (  ). املكزع١ٔ ايهتٔب ٚسضِم ايهٓا٥ِػ بٗز

 

ِّ ٚاسزٶا عببٶا اسنض :  3ؼ  : ٜأتٞ مما يه

 .............................................................................................................. .املعًك١ بايهٓٝغ١ املضض١ٜ ايهٓا٥ػ أقزّ تغ١ُٝ  - 1

 ................................................................................................................................ .َضض إىل فًغٛني َٔ املكزع١ ايعا١ً٥ خضٚز  - 2

3 -  َٕ ُِ نا ٍٍ ْك١ٜٛ قغٛٓٛني سه  ................................................................................................... .املغٝش١ٔٝ تاصِٜذ يف حتٛ

 ................................................................................................................ .األنرب االعٛٗار بعضض رقًزٜاْٛؼ عضض تغ١ُٝ  - 4

 



 أحذاث تارٌخٍت
 

 الحذث السٌت

 ّ . م  31
 وهزٌوت كلٍىباتزا السابعت هعزكت أكتٍىم البحزٌت - 1
 سٍطزة الزوهاى على هظز  – 2

 استشهاد القذٌس هزقس باإلسكٌذرٌت على ٌذ الزوهاى ّ 68

 بذاٌت التقىٌن القبطً هي سٌت تىلً اإلهبزاطىر دقلذٌاًىس هقالٍذ الحكن   ّ 284

313 ّ 
الوسٍحٍت اطذر قسطٌطٍي األول هزسىم هٍالى والذي ٌٌض فٍه على االعتزاف بالذٌاًت 

 إلى جاًب الوسٍحٍت

 الفتح االسالهً لوظز بقٍادة عوزو بي العاص ّ 641

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أنواع املوارد   -:  سئلة تذريبات الذرس التنهيذيإدابة أ
 

 

 

 أنتب َزيٍٛ نٌ عباص٠ ملا ٜأتٞ :  - 1ؼ

 ) املٝاٙ (   -ز                      َٛصر َٔ صٓع اهلل ٜغتدزّ يف صٟ األصاعٞ ٚايؾضب. -1

 اهلٛا٤ -ز                                              َٛصر َٔ صٓع اهلل ٜغتدزّ يف ايتٓفػ. -2

 ايرتب١  –ز        َٛصر َٔ صٓع اهلل ميجٌ قؾض٠ األصض ايضاذت١ يًظصاع١ ُٜٚٓٛ فٝٗا ايٓبات. -3

 احملٝط      ؽاعع١ دّزا َٔ املٝاٙ املاذت١ .. َٛصر َٔ صٓع اهلل ٚميجٌ َغاس١ 4
 

 

 : فٓف املٛاصر اٯت١ٝ ملٛاصر طبٝع١ٝ َٚٛاصر بؾض١ٜ .  2ؼ

ايبشض  -ْٗض ايٌٓٝ  -ايغز ايعاىل   -ايظصاع١ ٚإْتاز ايػشا٤   -ايرتب١   -املغتؾف٢  -اهلٛا٤   -ٚعا٥ٌ املٛاف٬ت  -) ايػابات 

 ا٭محض (

 ْٗض ايٌٓٝ  –ايبشض  األمحض  -ايرتب١   -اهلٛا٤   –املٛاصر ايٛبٝع١ٝ ) ايػابات   -ز 

 ايغز ايعايٞ ( -ايظصاع١ ٚإْتاز ايػشا٤   –املغتؾف٢   -املٛاصر ايبؾض١ٜ : ) ٚعا٥ٌ املٛاصالت         

 

 ع ايتقٜٛب: : انتب ن١ًُ  فح أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ خطأ أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َ 3ؼ

 ايبؾض١ٜ  -) خٛأ (     -ز                                             تؾٌُ املٛاصر ايٛبٝع١ٝ يف َضض ايٛضم ٚاملٛاصالت.   - 1

 ) خٛأ ( تٓزص     -ز                                                                   تٓتؾض ف٢ َضض غابات طبٝع١ٝ َتٓٛع١.   - 2

 ) صح (    -ز     تعتُز عٝاس١ ايؾٛاط٧ ٚايغٝاس١ ايعالد١ٝ ع٢ً بعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ.  - 3

 ) خٛأ (    -ز                                                             ْٗض ايٌٓٝ أِٖ َضزص يًُٝاٙ ايعشب١ ف٢ َضض.   - 4

 

                    ؟ أ١ُٖٝ املٛاصر ايطبٝع١ٝ   - 1 :  مب تفغض....؟  4ؼ

 املٝاٙ عضٚص١ٜ ذتٝا٠ اإلْغإ ٚاذتٝٛإ ٚايٓبات.  - 1  -ز 

 َعز١ْٝ ( عضٚص١ٜ يًضٓاع١.  -سٝٛا١ْٝ  -ارتاَات ) طصاع١ٝ   - 2

 احملاصٌٝ ايػشا١ٝ٥.ايرتب١ عضٚص١ٜ يظصاع١  - 3

 َضارص ايٛاق١ أعاؼ ايتكزّ ايضٓاع٢ . - 4

بعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ )املٝاٙ ايهربٜت١ٝ ، ايضَاٍ ( تكّٛ عًٝٗا أْٛاع َٔ ايغٝاس١ نغٝاس١ ايؾٛاط٧   - 5

 ٚايغٝاس١ ايعالد١ٝ .

 يف َضض  بغبب ْزص٠ األَٛاص  -ز                      ٚدٛر ايٓباتات ايقشضا١ٜٚ يف َقض .  - 2

 بغب ع٤ٛ اعتدزاّ املٛاصر ايٛبٝع١ٝ –ز                            تعضض املٛاصر ايطبٝع١ٝ يٲٖزاص .  - 3

 

 : انتب املقطًح ادتػضاف٢ يهٌ عباص٠ مما ٢ًٜ:  5ؼ

  املٛاصر ايت٢ ٜكّٛ ا٫ْغإ باْتادٗا ٭ؽباع سادات٘ َجٌ املٓتذات ايظصاع١ٝ ٚايقٓاع١ٝ.  - 1

 املٛاصر ايبؾض١ٜ –ز 

 سزٚخ تػريات يبعض املٛاصر ايطبٝع١ٝ فتقبح غري فاذت١ ي٬عتدزاّ ايبؾض٣.  - 2

 ايتًٛخ -ز 

 ٚاهلٛا٤ ٚغريٖا.  املٛاصر ايت٢ َٓشٗا اهلل ي٬ْغإ رٕٚ دٗز َٔ داْب٘ ف٢ تهٜٛٓٗا َجٌ املٛاصر املا١ٝ٥ ٚايرتب١  - 3

 املٛاصر ايٛبٝع١ٝ  –ز 

 
 
 
 



 املوارد املائية وتننيتها أسئلة وتذريبات الذرس األول   إدابة 

 

 

 : فٓف املٛاصر املا١ٝ٥ اٯت١ٝ إىل َٛاصر َا١ٝ٥ عشب١ أٚ َاذت١  1ؼ 

 فضع صؽٝز (  -ايبشض األمحض   -فضع رَٝاط   -ايبشض املتٛعط  -عري٠ ْاصض   -عري٠ إرنٛ    -عري٠ ايربيػ   -) ْٗض ايٌٓٝ 

 ( فضع صؽٝز - فضع رَٝاط - عري٠ ْاصض - ْٗض ايٌٓٝاملٛاصر املا١ٝ٥ ايعشب١ : )   –ز 

 ( ايبشض األمحض - ايبشض املتٛعط - عري٠ إرنٛ  - عري٠ ايربيػاملٛاصر املا١ٝ٥ املاذت١ : )          
 

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  2ؼ

 املٝاٙ ادتٛف١ٝ –األَٛاص  -ْٗض ايٌٓٝ    -ز   .......................ٚ  .....................َٔ َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض   - 1

 ايؾُايٞ –ز      ..........................................ٜكتضض ٚدٛر األَٛاص ايؾت١ٜٛ يف َضض ع٢ً ايغاسٌ   - 2

 اآلباص ٚايعٕٝٛ –ز                            ...........................................ٝاٙ ايؾضب يف ايٛاسات ٖٛ املضزص ايض٥ٝػ مل  - 3
 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  3ؼ

 ) صح (    -ز                           ايغز ايعايٞ مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف.   - 1

 ) خٛأ ( املٝاٙ املاذت١    -ز                ايبشضٜٔ األمحض ٚاملتٛعط أسز َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض.   - 2

 ) خٛأ ( ايبشاص ٚايبشريات املاذت١    -ز                                                              ٜغتدضز ًَح ايٛعاّ َٔ ْٗض ايٌٓٝ.   - 3

 

 :  مب تفغض.....؟  4ؼ       

                       أ١ُٖٝ املٝاٙ ايعشب١ ف٢ اذتٝا٠.  - 1

     طضم ْكٌ ١َُٗ ٚصخٝض١ – 3 تغاعز ع٢ً قٝاّ ايظصاع١  – 2 ص٥ٝغٞ يًؾضب ٚاألغضاض املٓظي١ٝ َضزص  - 1  –ز  

 َضزص َِٗ يًجض٠ٚ ايغُه١ٝ  – 5   َضزص ص٥ٝغٞ يتٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ – 4         

 بغبب عكٛط األَٛاص ايؾت١ٜٛ  –ز          قٝاّ ايظصاع١ ف٢ ايغاسٌ ايؾُاىل ملقض.  - 2

 أ١ُٖٝ املٝاٙ املاذت١ ف٢ سٝاتٓا.  - 3

 اعتدضاز األَالح امل١ُٗ َجٌ ًَح ايٛعإ – 2َضزص ص٥ٝغٞ إلْتاز األمساى يف َضض              - 1  -ز 

 ٜغتدضز َٔ قاع ايبشاص ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ  - 4ٚع١ًٝ يًٓكٌ ايبشضٟ                                               – 3       

  تًٛخ املٝاٙ ايعشب١.  - 4

 بغب تضضٜف َٝاٙ ايضضف ايظصاعٞ ) املٝاٙ املًٛث١ باملبٝزات ٚاألمسز٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ( يف ايٓٗض –ز 

 

 :  َاسا حيزخ إسا .......؟  5ؼ

 األمساى ( -ايتًٛخ املا٥ٞ ٚايػشا٥ٞ ) احملاصٌٝ    -ز      قاّ اٱْغإ بإيكا٤ شتًفات املقاْع يف ْٗض ايٌٓٝ.  - 1

 تكٌ ايظصاع١ يف ايغاسٌ ايؾُايٞ ملضض –ز                    َقض ايؾُاي١ٝ.قًت ا٭َطاص ع٢ً عٛاسٌ   - 2
 

 

 :  اقرتح أنرب قزص ممهٔ ٭رٚاص نٌ َٔ املٛاطٔ ٚاذته١َٛ يف اذتفاظ ع٢ً املٛاصر املا١ٝ٥. 6ؼ

 .ايظصاعٞ ايضضف َٚٝاٙ ايضشٞ ايضضف شتًفات َعادت١ -1 -ز 

 .املٝاٙ اعتٗالى تضؽٝز بأ١ُٖٝ ايتٛع١ٝ محالت طٜار٠ -2

 (. ايتٓكٝط أٚ بايضش ايضٟ)  اذتزٜج١ ايضٟ أعايٝب اعتدزاّ -3

 . ايعُٝك١ اآلباص سفض -5.                            ايغٛاسٌ َضاقب١ -4

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.....؟  7ؼ

  عكٛط ا٭َطاص ايؾت١ٜٛ ع٢ً ايغاسٌ ايؾُايٞ ملقض.  - 1

 ايظصاع١ يف ايغاسٌ ايؾُايٞ ملضضتضتب ع٢ً سيو قٝاّ   -ز

 مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف  - 1  –ز         بٓا٤ َقض يًغز ايعايٞ.  - 2

 أصبح َضزصا َُٗا يتٛيٝز ايهٗضبا٤ – 2                                                                   



 املوارد املعذنية وتننيتها أسئلة وتذريبات الذرس الجاني    إدابة 

 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ(  أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

 ايٛاسات ايبشض١ٜ) خٛأ (     -ز          (              ٜٛدز اذتزٜز يف َضض يف َٓٛك١ أّ ظ١ُ.                )  - 1

 ) خٛأ (   ايشٖب    -ز           (             )    ات يف صٓاع١ اذٝتًٞ.                    ٜغتدزّ ايفٛعف  - 2

 ) صح (    -ز    (             ختتًف أ١ُٖٝ املعارٕ سغب ن١ُٝ ٚدٛرٖا يف ايٛبٝع١.  )  - 3

 (      ٜعتُز َضٓع اذتزٜز ٚايضًب يف سًٛإ ع٢ً اذتزٜز املٛدٛر بايضشضا٤ ايؾضق١ٝ . )  - 4

 سزٜز ايٛاسات ايبشض١ٜ) خٛأ (        -ز    
 

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  2ؼ

 أعٛإ ع٢ً ٚار٣ ايٌٓٝ . -  ايٛاسات ايبشض١ٜ -ز  .................ٚ  .............ٜٛدز اذتزٜز يف عز٠ َٓاطل مبضض َٓٗا   - 1

 ايضٓاعات  -ز                اذتزٜج١. .............................................ٜعترب اذتزٜز أعاؼ  - 2

 املبٝزات اذتؾض١ٜ -األمسز٠ ايظصاع١ٝ   –ز   ............................ٚ  ............................ٜزخٌ ايفٛعفات يف صٓاع١   - 3

 اذتزٜز ٚايضًب –ز  ....................................................املٓذٓٝظ عاٌَ أعاعٞ يف صٓاع١   - 4

 قغبإ ايغهو اذتزٜز١ٜ -ايغٝاصات   –ز      .......................ٚ  ..............................ٜغتدزّ اذتزٜز يف صٓاع١   - 5

 بايضشضا٤ ايػضب١ٝ. ..............................ٚيف  ................................ٜٛدز ايفٛعفات يف ٚارٟ ايٌٓٝ عٓز   - 6

 ٖغب١ أبٛ طضطٛص   -ايغباع١ٝ    -ز 

 

 :  مب تفغض ......؟  3ؼ

 اذتزٜز أعاؼ ايقٓاعات اذتزٜج١.  - 1

 ألْ٘ تكّٛ عًٝ٘ صٓاع١ اآلالت ٚٚعا٥ٌ ايٓكٌ ٚسزٜز ايتغًٝح ايالطّ يعًُٝات ايبٓا٤ –ز 

 يًفٛعفات.ا٭١ُٖٝ ا٫قتقار١ٜ   - 2

 ٜضزص َٓ٘ نُٝات نبري٠ ٜٚغتدزّ يف صٓاع١ األمسز٠ ايظصاع١ٝ ٚاملبٝزات اذتؾض١ٜ  -ز 

 اخت٬ف ا٭١ُٖٝ ا٫قتقار١ٜ َٔ َعزٕ ٯخض.  - 3

 سٝح إٔ يهٌ َعزٕ أ١ُٖٝ خاص١ ب٘ ختتًف َٔ أٟ َعزٕ آلخض سغب االعتدزاّ  -ز 
 

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً......؟  4ؼ

 ايفٛعفات يف َقض بهُٝات نبري٠.ٚدٛر  - 1

 أصبح َٔ أِٖ املعارٕ اييت تضزص يًداصز فٝغِٗ يف طٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ –ز 

 ٜغتدزّ يف صٓاع١ األمسز٠ ايظصاع١ٝ ٚاملبٝزات اذتؾض١ٜ        

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح عٔ املعارٕ. - 2

 يظٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ ٚاعتدزاَٗا يف ايضٓاعات املدتًف١  -

 

 :   َا َكرتساتو يت١ُٝٓ املٛاصر املعز١ْٝ يف َقض؟  5ؼ

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعارٕ. -1         –ز 

 ايبشح عٔ بزا٥ٌ يًُعارٕ يف ايضٓاع١ نايبالعتٝو.  -2                

 اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعارٕ.  -3  

 
 
 
 

 



 أسئلة وتذريبات الذرس الجالح مصادر الطاقة وتننيتهاإدابة 

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ: 1ؼ        

 ايفشِ -ز                        ًٜٛخ ايب١٦ٝ. .......................................َضزص َٔ َضارص ايٛاق١ غري املتذزر٠  -1

 ايبشض املتٛعط –ز                   ..............................َٔ ايػاط ايٛبٝعٞ يف َضض ٖٞ َٓٛك١  ٪ 56َٓٛك١ تٓتر  -2

 أعٛإ –ز           ......................إسز٣ ستٛات تٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ تغ٢ُ ست١ٛ نٗضبا٤ خظإ  -3

 ايضٜاح  -ز                                                       ........................................................أسز َضارص ايٛاق١ املتذزر٠  -4

 قٓاطض صتع محارٟ  -ز      ........................إسز٣ ستٛات تٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ تغ٢ُ ست١ٛ نٗضبا٤ قٓاطض  -5

 ايغز ايعايٞ  -ز   ...............................................َٔ خٛض ايفٝغإ  ميجٌ أععِ َؾضٚع ٖٓزعٞ مح٢ َضض -6

 ايفشِ -ز                      أقٌ َضارص ايٛاق١ غري املتذزر٠ أ١ُٖٝ. ........................................................ُٜعز   - 7

 ايغٜٛػ -ايػضب١ٝ   –ز             ...........................ٚخًٝر  ........................َٔ َٓاطل إْتاز ايبرتٍٚ يف َضض ايضشضا٤   - 8

 ..................ٚ .................َٚضارص ايٛاق١ غري املتذزر٠  ..........ٚ  .........َٔ أَج١ً ايٛاق١ املتذزر٠  - 9

 ايػاط ايٛبٝعٞ ( -ايبرتٍٚ   -) ايفشِ    -املٝاٙ (   –ايٛاق١ ايؾُغ١ٝ  -)طاق١ ايضٜاح   –ز 

 دبٌ َػاص٠ بؾُاٍ عٝٓا٤ –ز                           .......................................................ٜٛدز ايفشِ يف َضض يف َٓٛك١   - 11

 قٓاطض إعٓا -ايغز ايعايٞ   –ز  ............ٚ  ............با٤ املا١ٝ٥ يف َضض ستٛيت َٔ أَج١ً ستٛات إْتاز ايهٗض - 11

 ايفشِ  أٚ ايبرتٍٚ أٚ ايػاط ايٛبٝعٞ –ز  .....................................ٜتِ تٛيٝز ايهٗضبا٤ اذتضاص١ٜ َٔ اسرتام   - 12
 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح ( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  2ؼ

 ) صح (    -ز                                                  تغتدزّ طاق١ ايضٜاح يف تٛيٝز ايهٗضبا٤.   - 1

 ) صح (    -ز                                                                    ايٛاق١ ايؾُغ١ٝ طاق١ َتذزر٠.   - 2

 ) خٛأ (    أقٌ    -ز تعز ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ أنجض َٓاطل َضض يف إْتاز ايػاط ايٛبٝعٞ.   - 3

 ) خٛأ (   اذتزٜج١    -ز                                  ٜتِ تٛيٝز ايهٗضبا٤ املا١ٝ٥ َٔ قٓاطض إعٓا ايكزمي١.   - 4

 

 : مب تفغض ......؟  3ؼ

     ألْ٘ أنجض تًٜٛجا يًب١٦ٝ –ز         اطتفاض ا٭١ُٖٝ ا٫قتقار١ٜ يًفشِ عٔ ايبرتٍٚ.  - 1

 أ١ُٖٝ ايػاط ايطبٝعٞ.  - 2 

 ال ًٜٛخ ايب١٦ٝ –تٛيٝز ايهٗضبا٤ اذتضاص١ٜ  –نٛقٛر يًغٝاصات  -العتدزاَ٘ يف األغضاض املٓظي١ٝ   -ز  

 األغضاض املٓظي١ٝ. -تغدني املٝاٙ  ألْٗا تغتدزّ يف  -ز                       ايؾُغ١ٝ.أ١ُٖٝ ايطاق١  - 3

 ألْٗا تغتدزّ يف تٛيٝز ايٛاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ –ز    .أ١ُٖٝ ايغزٚر ٚايكٓاطض يف إْتاز ايطاق١  - 4

 

 : َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.......؟  5ؼ

         اطتفاض ْغب١ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٜٓتر عٓ٘–ز                            ايتٛعع يف اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠.     - 1

 ايكٝاّ بعًُٝات تهضٜض ايبرتٍٚ. - 2

 ايػاط ( –املاطٚت  –ايغٛالص  –خضٚز ايعزٜز َٔ َؾتكات ايبرتٍٚ ) ايبٓظٜٔ   -ز 

 

 : رتك دٗٛر ايزٚي١ يف زتاٍ ت١ُٝٓ ايطاق١.  6ؼ

 االٖتُاّ بايبشح ايعًُٞ يف زتاٍ اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠. -1             -ز 

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ سكٍٛ ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ. -2                  

 تضؽٝز اعتٗالى ايٛاق١. -3                  

 

 



 تذريبات الوحذة األوىلإدابة                                                                                

 

 

 : انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب: 1ؼ

 ) صح (    -ز     (  )             متجٌ ايرتب١ َٚضارص ايٛاق١ َٛاصر طبٝع١ٝ.          - 1

 ) صح (    -ز     (  ايغز ايعايٞ مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف.  )  - 2

 ) خٛأ (  ايفٛعفات    -ز     (  )               ٜغتدزّ املٓذٓٝظ يف صٓاع١ األمسز٠.                 - 3

 ) صح (    -ز     (  )  ضب١ٝ.   ٜرتنظ إْتاز ايبرتٍٚ يف َضض يف ايضشضا٤ ايػ  - 4

 ) خٛأ (  ايبرتٍٚ    -ز     (  )      ميهٔ تهضٜض ايػاط ايٛبٝعٞ إىل عز٠ َؾتكات.   - 5

 ) خٛأ (  ايفشِ    -ز     (  )         ميجٌ ايبرتٍٚ أنجض َضارص ايٛاق١ تًّٜٛجا يًب١٦ٝ.  - 6

 ) صح (    -ز     (  )          . ٜزخٌ ايشٖب يف صٓاع١ بعض أْٛاع األر١ٜٚ.         7

 

 :  أنٌُ ايعباصات ايتاي١ٝ بهًُات َٓاعب١ :  2ؼ

 األَٛاص ايؾت١ٜٛ -ْٗض ايٌٓٝ      -ز   ..............................ٚ  .................................َٔ َضارص املٝاٙ ايعشب١ يف َضض   - 1

 غري َتذزر٠ -َتذزر٠      -ز      ..................ٚ طاق١  ...................تٓكغِ ايٛاق١ إىل ْٛعني ُٖا طاق١   - 2

 األَٛاص ايؾت١ٜٛ -ْٗض ايٌٓٝ      -ز               .....................................ٚ  .........................ٜٛدز اذتزٜز يف َضض يف   - 3

 املبٝزات اذتؾض١ٜ -األمسز٠ ايظصاع١ٝ      -ز   ....................ٚ  .....................َٔ أِٖ اعتدزاَات ايفٛعفات يف َضض   - 4

 ايضٜاح - ايؾُغ١ٝ     -ز  ..........................................ٚ  .....................................َٔ أَج١ً ايٛاق١ املتذزر٠   - 5

 

 :  مب تفغض.....؟  3ؼ

      أ١ُٖٝ املٝاٙ ايعشب١ يف َقض.  - 1

ِّ ايٚظصاع2.١                          . َضزْص ص٥ٝغٞ يًؾضٔب ٚاألغضاِض املٓظي1.١ٔٝ   -ز   . تغاعز ع٢ً قٝا

ٌِ. ٞ. َضزْص ص٥ٝغ3  يتٛيٝز ايٛاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ َجٌ ايغز ايعايٞ ٚبعض ايكٓاطِض اييت مت تؾٝٝزٖا ع٢ً ِْٗض ايٓٝ

ٌِ ١َُٗ ٚصخٝض١ٟ.4                         . َضزْص َِٗ يًجض٠ٔٚ ايغُه5.١ٔٝ                                                  . ُتعترُب طضم ْك

 املاذت١ يف َقض.ضضٚص٠ اذتفاظ ع٢ً املٝاٙ   - 2

 اعتدضاز ايبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ .   – 2                                         َضزص يضٝز األمساى يف َضض .  – 1 -ز 

 اعتدضاز ًَح ايٛعاّ .  – 4                                                             ٚع١ًٝ يًٓكٌ ايبشضٟ .  – 3      

 ألْ٘ َٔ خالهلا ميهٔ تٛيٝز ايٛاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ –ز                     .املٝاٙ أسز َضارص ايٛاق١ يف َضض تعز - 3

 تفضٌٝ اعتدزاّ ايبرتٍٚ ٚايػاط ايطبٝعٞ نُقزص يًطاق١ بزّيا َٔ ايفشِ.  - 4

 ألْٗا أقٌ تًٜٛجا يًب١٦ٝ َٔ ايفشِ  –ز 

 ألْٗا طاق١ ْعٝف١ ٚرا١ُ٥  –ز                        أ١ُٖٝ اعتدزاّ ايؾُػ نُقزص يًطاق١.  - 5       

 

 : َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً .......؟  4ؼ

 تؾذٝع املغتجُضٜٔ ع٢ً ايبشح عٔ آباص ايبرتٍٚ.  - 1

 تٛفري فضظ عٌُ -طٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ    –            انتؾاف سكٍٛ يًبرتٍٚ ٚايػاط ايٛبٝعٞ دزٜز٠  –ز   

  ايفٛعفات بهُٝات نبري٠ يف َقض.ٚدٛر   - 2

 تضزٜضٙ يًداصز مما ٜغاِٖ يف طٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ  –ز 

 اعتدزاَ٘ يف صٓاع١ األمسز٠ ايظصاع١ٝ ٚاملبٝزات اذتؾض١ٜ         

 بٓا٤ َقض يًغز ايعايٞ يف أعٛإ.  - 3

 تٛيٝز ايٛاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥  -مح٢ َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف    –ز  

 

 



 

 

 :  َاسا حيزخ إسا ...........؟  5ؼ

 صتشت َقض يف تعُري ايقشضا٤ ايؾضق١ٝ ٚايقشضا٤ ايػضب١ٝ ٚعٝٓا٤.  - 1

 طٜار٠ صقع١ َغاس١ األصاعٞ ايظصاع١ٝ –ختفٝف ايغػط ايغهاْٞ يف ايٛارٟ ٚايزيتا  –ز 

 ق١ً تًٛخ ايب١٦ٝ   -ز                 .طار اعتدزاّ طاق١ ايضٜاح ٚايطاق١ ايؾُغ١ٝ نبزٌٜ يًفشِ ٚايبرتٍٚ  - 2

 مل ٜتِ بٓا٤ ايغز ايعايٞ.  - 3

 ْكط ايهٗضبا٤  -يعاْت َضض َٔ أخٛاص ايفٝغإ ٚادتفاف ٚق١ً َٓغٛب املٝاٙ بٓٗض ايٌٓٝ   –ز 

 

 :  َا املكقٛر باملفاِٖٝ اٯت١ٝ...........؟  6ؼ

     اييت َٓشٗا اهلل يإلْغإ رٕٚ دٗز َٔ داْب٘ يف تهٜٛٓٗا .ٖٞ نٌ املٛاصر   - ز   ................... املٛاصر ايطبٝع١ٝ  - 1

 ايبؾضٟ .   ٖٛ سزٚخ تػريات يبعض املٛاصر ايٛبٝع١ٝ فتضبح غري صاذت١ يالعتدزاّ –ز    ................... ايتًٛخ - 2

  ................................................ ايطاق١ املتذزر٠  - 3

           .    اييت التٓفز باعتٗالى اإلْغإ هلا َجٌ ايٛاق١ٔ ايؾُغ١ٔٝ ٚطاق١ٔ ايضٜاح ٚاملٝاٙ ايٛاق١ ٖٞ  -ز  

 ٖٛ ْزص٠ األَٛاص ، مما ٜغض باألْؾ١ٛ ايبؾض١ٜ ٚخاص١ ايظصاع١ ٚايضعٞ. –ز      .......................................ادتفاف   - 4
 

   

 َا َكرتساتو يهٌ َٔ .........؟   - 7ؼ

 تضؽٝز اعت٬ٗى ايطاق١.      - 1

 طٜار٠ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ تضؽٝز ايٛاق١    -ب                              االجتاٙ إىل اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠   -أ  –ز 

 اعتدزاّ ايًُبات املٛفض٠ يًٛاق١                      –عزّ إْاص٠ ايؾٛاصع ْٗاصا                                                            ر  -دـ 

  ايطاق١ ( –املعارٕ  -ت١ُٝٓ املٛاصر ايطبٝع١ٝ يف َقض ) املٝاٙ   - 2

 صفع َغت٣ٛ ايتعًِٝ  -اذتفاظ عًٝٗا َٔ ايتًٛخ           دـ   -تضؽٝز االعتٗالى يًُٛاصر       ب  –أ   -ز 

 املا٤(  َٔ ايتًٛخ. –احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ) اهلٛا٤   - 3

 املٝاٙ  ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ -تٜٛٛض ٚعا٥ٌ ايضٟ ايظصاعٞ                دـ   -تضؽٝز اعتٗالى املٝاٙ               ب  -أ    -ز 

 بٓا٤ املضاْع بعٝزا عٔ املٓاطل ايغه١ٝٓ   -اعتدزاّ ايٛاق١ املتذزر٠ ) ايٓعٝف١ (                               ٖـ   -ر 
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 األصط -ايكٛٔ  –ز  املضنظ ايجايح ٚايضابع يف ايضارصات املضض١ٜ ع٢ً ايرتتٝب. .....ٚستضٍٛ  .حيتٌ ستضٍٛ   - 3

 ايبشاص -ْٗض ايٌٓٝ   –ز                         .........................ٚ  .......................َٔ َضارص ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ يف َضض   - 4
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 :  مب تفغض.....؟  3ؼ

 ي١ بت١ُٝٓ ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ.اٖتُاّ ايزٚ  - 1

          ألٕ اإلْتاز ايغُهٞ ال ٜهفٞ ساد١ ايغهإ يف َضض   -ز  

 ايبشض املتٛعط أنجض حباص ايعامل تًٛثٶا.  - 2  

 بغبب نجض٠ املزٕ ٚايغفٔ ايعُالق١ اييت تًكٞ شتًفاتٗا فٝ٘  –ز 

 فعٛب١ ايقٝز َٔ ايبشض ا٭محض.    - 3

                                  بغبب ٚدٛر ايؾعاب املضدا١ْٝ ٚق١ً املٛا٧ْ فٝ٘

 أ١ُٖٝ ايظصاع١ يف َقض.  - 4 

 % َٔ ق٠ٛ ايعٌُ  .   28ٜعٌُ بٗا  -أ         -ز 

 % َٔ مج١ً ايضارصات ايغًع١ٝ يف َضض .  21تغاِٖ بٓشٛ  –ب            
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 ( صح )              تتٛافض يف َضض َضارص ايٛاق١ ايالط١َ يًضٓاع١.          - 2

 ( صح )        تغِٗ ايضٓاع١ يف سٌ َؾه١ً ايبٛاي١ يف َضض.           - 3

 ( صح يف َضض ع٢ً ٜز ستُز عًٞ. ) بزأت صٓاع١ ايػظٍ ٚايٓغٝر  - 4

 

 أنٌُ ايعباصات اٯت١ٝ بهًُات َٓاعب١:   - 5ؼ

 حت١ًٜٝٛ ( –) اعتدضاد١ٝ  –ز  ...................ٚصٓاعات  ...................تٓكغِ ايضٓاع١ اذتزٜج١ إىل صٓاعات   - 1

 َضارص ايٛاق١ -املٛار ارتاّ   –ز          ....................................ٚ  .............................َٔ املكَٛات ايٛبٝع١ٝ يًضٓاع١   - 2

 اهلٛا٤ ( –) املا٤  –ز         ..............................ٚتًٛخ  ...............................................تغبب ايضٓاع١ تًٛخ   - 3

 رَٝاط ( –) ايكاٖض٠  –ز                 .....................ٚ  ............................أِٖ َضانظ صٓاع١ األثاخ يف َضض   - 4

 ( األعٛام –ايعُاي١ ايضخٝض١    )  -ز          .............................ٚ  ..........................َٔ املكَٛات ايبؾض١ٜ يكٝاّ ايضٓاع١   - 5

 ( طصاع١ٝ –) َعز١ْٝ  –ز     ...............ٚخاَات  ......................تؾٌُ ارتاَات ايالط١َ يًضٓاع١ خاَات   - 6

 

   أ١ُٖٝ ايقٓاع١ يف َقض.  - 1            :  مب تفغض......؟  6ؼ

ٌُ بايضٓاع١ٔ أقٌ َٔ  -1 -ز   َٔ األٜٔزٟ ايعا١ًَٔ يف َضَض. ٪ 12ٜعُ

2-  ُِ ٟٚ ع١ٜٓ  ٪ 17٫2ايضٓاع١ٝ بٓشٛ تغٗ  ّ. 2117َٔ االقتضأر املضِض

 ايت١ُٝٓ ايضٓاع١ٝ تٛفض املظَٜز َٔ فضِظ ايعٌُ ٚبايتأيٞ ستاصب١ٝ ايبٛاي١ٔ.  -3

٣َٛ املعٝؾ١ٔ.  -4 ٍِ األفضأر ٚبايتأيٞ صفُع َغت  تؤٚرٟ ايضٓاع١ٝ إىل صفِع رخٛ

ِٕ ٚصفِع ق١ُٔٝ   -5 ُِ يف تًب١ٔٝ سادأت ايغها            ايضارصأت.تغٗ

 ألٕ ايضٓاع١ تغبب تًٛخ املا٤ ٚاهلٛا٤ –ز                 اصتباط ايتًٛخ ايب٦ٝٞ بايقٓاع١.  - 2  

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً......؟  7ؼ

 تٛفض ا٭عٛام ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يف ايقٓاع١.  - 1

 اصتفاع َغت٣ٛ املعٝؾ١  –طٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ  –ايُٓٛ االقتضارٟ  –تضضٜف االْتاز  –ز  

 طٜار٠ ايُٓٛ ايقٓاعٞ.   - 2

 ايغهإتًب١ٝ سادات  -صفع َغت٣ٛ املعٝؾ١   -تٛفري فضظ عٌُ ٚستاصب١ ايبٛاي١   -منٛ االقتضار املضضٟ   –ز 

 تًٛخ املا٤ ٚاهلٛا٤  –ز                       ع٤ٛ إراص٠ بعض ايقٓاعات.  - 3  

 

 ضع را٥ض٠ سٍٛ ايه١ًُ اييت ٫ تٓتُٞ إىل اجملُٛع١:   - 8ؼ

 َٓغٛدات -ز                                                                     غاط طبٝعٞ. -َٓغٛدات  -برتٍٚ  -تعزٜٔ   - 1

 صعٞ األغٓاّ -ز            ايضٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥. -صعٞ األغٓاّ  -أغش١ٜ ستفٛظ١  -غظٍ ْٚغٝر   - 2

 َٝاٙ ايؾضب -ز                                      ٚفض٠ ارتاَات. -َضارص ايٛاق١  -َٝاٙ ايؾضب  -صؤٚؼ األَٛاٍ   - 3

 صٓاع١ األثاخ -ز               صٓاع١ ايعضا٥ض. -صٓاع١ ادتنب  -صٓاع١ األثاخ  -صٓاع١ األيبإ   - 4

 



 النقُل واملواصالُت والتذارُة   أسئلة وتذريبات الذرس الجالحإدابة 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح ( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ ) خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

1 -  ٌِ ٌِ ايٓك ٟٗ أصخطَ ٚعا٥ ٌُ ادتٛ  أغ٢ً  ( خٛأ  )                                                               ُٜعز ايٓك

ٟٗ ع٢ً ايٛضِم املضصٛف١ٔ.                         - 2 ٌُ ايرب  ٚعهو سزٜز١ٜ  ( خٛأ  )                                  ٜكتضُض ايٓك

   ( صح  أقِٝ أٍٚ خط عه١ سزٜز يف َضض يريبط بني اإلعهٓزص١ٜ ٚايكاٖض٠. )  - 3

َّا يًغهٔو اذتزٜ  - 4 ُّ رٚي١ٔ يف إفضٜكٝا اعتدزا  ( صح )              ز١ٜٔ.            َضُض أقز

5 -         .ٔ٘  ( صح )                قٓا٠ٝ ايغٜٛػِ تٛفُض تهايَٝف ايضس١ًٔ بنَي ؽضِم ايعامِل ٚغضٔب

 

ٌِ ايعباصاِت اٯت١ِٝ بهًُات َٓاعب١:  2ؼ  :  أنُ

ٟٗ إىل   - 1 ٌُ ايرب  ايغهو اذتزٜز١ٜ -ايٛضم ايرب١ٜ    -ز                                ......................ٚ  ........................ٜٓكغِ ايٓك

2 -   َٞ  ...............................ٚ  ...............................ٚ  ...............................ٜضبٝط َرتٚ األْفاِم بنيَ َز١ٜٓ ايكاٖض٠ٔ ايهرب٣ ٖٚ

 ادتٝظ٠ -ا ارت١ُٝ  ؽرب  -ايكاٖض٠   –ز 

ِٖ َٛا٧ْ َضَض ع٢ً ايبشِض املتٛعٔط. ...........................................ٜعترُب َٝٓا٤ُ   - 3  االعهٓزص١ٜ -ز                      أٖ

ٌٗ أ١ُٖٝٝ املٛا٧ْ املٛدٛر٠ٔ ع٢ً ايبشِض   - 4  .......................................ملضدا١ْٔٝ ٚ يٛدٛٔر ايؾعأب ا ....................................تك

 اقرتاب ادتباٍ َٔ ايغاسٌ –األمحض  –ز 

 ايفٛعفات  -ز                ..................................................ٜغتدزّ ايٓكٌ ايٓٗضٟ يٓكٌ ادتري ٚ   - 5
 

ِٳ تفغضٴ ......؟  3ؼ             :  ِب

 ألْ٘ أصخط ٚعا٥ٌ ايٓكٌ –ز             .اعتدزاّ ايٓكٌ املا٥ٞ يف ْكٌ ايبضا٥ع نبري٠ اذتذِ ٚثك١ًٝ ايٛطٕ  - 1

                             يتدٝف ايغػط عٔ َٝٓا٤ االعهٓزص١ٜ –ز                                                                           إْؾا٤ َٝٓا٤ رَٝاط.  - 2

  َٝٓا٤ اٱعهٓزص١ٜ أنجض َٛا٧ْ َقض أ١ُٖٝ.  - 3 

َّا ف٢ أٚصبا. -ز   ألْ٘ ٜكُع ف٢ َٛاد١ٔٗ أنجِض َٓاطِل ايعامِل تكز

ٌِ يف َقضٳ.  - 4 ٌِ ايٓك     تٓٛعٳ ٚعا٥

 َٛقُع َضَض املتُُٝظ بني قاصات ايعامل ايكزِٜ. -1 –ز 

2-  َٔ ِٔ ٌٗ َضُض ع٢ً عضٜ ِٚ عاِص ايعامِل ُٖا ايبشضتٛ  املتٛعط ٚايبشُض األمحُض ٜٚضبط بُٝٓٗا قٓا٠ يغٜٛػ. أٖ

ٌٍ بني ايٛأرٟ ٚايزيَتا. -3 ٌِ َٔ ادتٓٛٔب إىل ايؾُاٍ فأصبَح سًك١ٜ ٚص  اَتزاُر ِْٗض ايٓٝ

ِِ عِٛح َضَض ال ٜعُٛم إْؾا٤َ ايٛضِم ٚايغهٔو اذتزٜز١ٜٔ. -4  اعتٛا٤ُ َعع

ٍُ َٓاِخ َضَض ط -5 ِّ.اعتزا ٍَ ايعا  ٛا

 أ١ُٖٝ قٓا٠ ايغٜٛػ نُُض ٬َسٞ.  - 5 

ٍِ ارتًِٝر  ٚاملٓتذأت  -ز  ٌِ برتٚ ّٙ ٜضبٝط ايبشَض األمحَض دّٓٛبا بايبشِض املتٛعٔط مشااٟل يٓك   ألْٗا  ممٙض َالس٢ٙ ٖا

             .ٔ٘ ِّ  األخض٣ إىل ايعامِل نٝ

 

 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً.......؟  4ؼ

                                 اَتزار ْٗض ايٌٓٝ َٔ ادتٓٛب إىل ايؾُاٍ.   - 1

 ْكٌ ايغًع نبري٠ اذتذِ َجٌ ادتري ٚايفٛعفات ٚايفداص ٚايضٌَ -صبط املزٕ املضض١ٜ ) ايٛارٟ ٚايزيتا (   –ز   

 ؽربا ارت١ُٝ ( ببعغٗا –ادتٝظ٠  –صبط َزٕ ايكاٖض٠ ايهرب٣ ) ايكاٖض٠  –ز    .إقا١َ َؾضٚع َرتٚ ا٭ْفام  - 2

 :  َاسا حيزخٴ إسا .........؟  5ؼ

 تتأثض طضم ايتذاص٠ ايعامل١ٝ -تكٌ أ١ُٖٝ َٛقع َضض       –ز                        مل ٜتِ سفض قٓا٠ِ ايغِٜٛػ.  - 1

 ارتاصد١ٝ بني َضض ٚرٍ ايعامل عضٜاععف ايتذاص٠   -مل ٜتِ سفض قٓا٠ ايغٜٛػ   -ز        جتُزت ايبشاص يف َقض  - 2 

 مل ٜتِ ايتدفٝف عٔ َٝٓا٤ اإلعهٓزص١ٜ –ز                                    مل ٜتِ إْؾا٤ َٝٓا٤ رَٝاط.  - 3 

 

 



 اخرت اٱداب١َ ايقشٝش١َ مما بنيٳ ا٭قٛاؼ:   - 6ؼ

ٟٚ يف َضَض إىل   - 1 ٌِ ايٓكٌ ايرب ِِ ايغِٛح -ز              ....................ٜضدُع تٛفُض ٚعا٥  اعتٛا٤ٔ َعع

 ايغزُٚر ٚايكٓاطُض -ز                                         ...................ٜعُٛم املالس١ٜ ايٓٗض١ٜٜ يف َضَض   - 2

3 -   ٍَ ِٗ رٚ ٍّ ٜغ  ؽضِم ٚدٓٛٔب إفضٜكٝا -ز                     ..................ايهَٛٝغا ٖٛ احتاْر اقتضار

 

ٍٳ ايه١ًُِ اييت ٫ تٓتُٞ إىل اجملُٛع١ َع ايتفغرِي:  7ؼ  :  ضعٵ را٥ض٠ُ سٛ

 ) ْكٌ عضٟ (  باخض٠٠. -عف٠١ٓٝ  - طا٥ض٠٠ -قاصْب   - 2      ) ٚعا٥ٌ ْكٌ (     .َٛاْص -عف٠١ٓٝ  -أتٛبٝػ  -عٝاص٠٠   - 1

 ) َٛا٧ْ ايبشض املتٛعط (  َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ. - َٝٓا٤ُ ايغِٜٛػ -َٝٓا٤ُ رَٝاٜط  -َٝٓا٤ُ بٛصععَٝز   - 3

 

 :أنٌُ َا ٜأتٞ 8ؼ

 خاصد١ٝ ( -) راخ١ًٝ   –ز                              ...........................ٚجتاص٠   ..........................أقغاّ ايتذاص٠ ٖٞ جتاص٠   - 1

2 –  ٌِ ِٔ َٓاطل  ......تٗزف ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ إىل ْك ٌِ ايغًِع .....َ  ...........إىل َٓاطل  ....املضٓع١ٔ َٔ  إىل املضاْع ْٚك

 االعتٗالى -َٓاطل االْتاز  –اْتادٗا  –املٛار ارتاّ  –ز 

ٚتضزٜض ايفا٥ض  ...................................ايٓكز  ٚ تٛفري ...............................تٗزف ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ إىل طٜار٠ فضظ  – 3

 ...........................ٚعز استٝادات   ....................إىل 

 املغتًٗو -ارتاصز  –األدٓيب  –ايعٌُ  –ز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تذريباٌت على الوحذِة الجانية.ادابة 

 

 :  انتب ن١ًُ ) فح( أَاّ ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚن١ًُ )خطأ( أَاّ ايعباص٠ غري ايقشٝش١ َع ايتقٜٛب:  1ؼ

ٍِ عٝٓا٤َ ٜعتُُز ع٢ً َؾضِٚع تٛؽه٢.   - 1 ٌِ إىل مشا ٙٔ ِْٗض ايٓٝ ٌُ َٝا  تضع١ ايغالّ ( خٛأ    )       ْك

 تكٌ ( خٛأ )                                                تهجُض املضاعٞ ايٛبٝع١ٝٝ يف َضَض.                          - 2

ٌَ اذتزٜج١ٜ يف ايضٝٔز.                  - 3 ُّ َضُض ايٛعا٥  ايبزا١ٝ٥ ( خٛأ )                                        تغتدز

ِٗ رٟٚيا َٔ آعٝا.                     - 4 ٟٙ ٜغ  ؽضِم ٚدٓٛٔب إفضٜكٝا ( خٛأ )                   ايهَٛٝغا احتاْر اقتضار

 ايتش١ًٜٝٛ ( خٛأ )                            صٓاع١ ايغٝاصات يف َضَض َٔ ايضٓاعأت االعتدضاد١ٔٝ.        - 5

ِٖ املٛا٧ِْ املضض١ٜٔ.                      - 6  ( صح )                             ٜعترُب َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ أٖ

 

ٌِ ايعباصاِت اٯت١ِٝ بهًُات َٓاعب١:  2ؼ  :  أنُ

 جتاص٠ خاصد١ٝ –ز                            ..........................................ُٜعز اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات بني ايزٍٚ   - 1

2 -   ٔٙ  ادتٛف١ٝ -ز              .........................................ُتظصُع أصاعٞ ؽضِم ايعٜٛٓات اعتُاّرا ع٢ً املٝا

ٌُ إىل ْكٌ   - 3 ُِ ايٓك  دٟٛ -َا٥ٞ  –بضٟ  –ز      ...................ْٚكٌ  ....................ْٚكٌ  ..........................ٜٓكغ

 رَٝاط -ايكاٖض٠   –ز   ..................ٚ  ........................ترتنظ صٓاع١ األثاخ يف َضض مبزٜٓيت   - 4

 

ِٳ تفغضٴ.....؟  3ؼ  :  ِب

ِٕ ايغه١ٔٝٓ.  - 1 ٌَ املز  خٛٛص٠ إقا١َٔ املضاِْع راخ

 ٜؤرٟ يظٜار٠ ايتًٛخ ٚاصاب١ ايغهإ باألَضاض –ز 

 اطرٖاص ايضٓاع١ٔ يف َضَض.  - 2

 الٖتُاّ َضض بٗا يًشام بايتكزّ االقتضارٟ –ز 

ٍِ ايعامِل املدتًف١ٔ.تٛقُٝع   - 3  االتفاقٝأت ايزٚي١ٔٝ َع رٚ

 ست٢ ٜتِ ت١ُٝٓ ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ –ز 

 

 :  سزر ثِ انتبٵ ع٢ً ارتضٜط١ِ ايقُا٤ 4ؼ

 ِيُقضٳ املٛاقعٳ اٯت١َٝ: 

  قٓا٠ٝ تٛؽه٢.  - 2   َٝٓا٤ُ اإلعهٓزص١ٜٔ .  - 1

 عري٠ٝ ْاصض ) ايغٗز ايعايٞ(.  -4      قٓا٠ٝ ايغِٜٛػ. - 3

 

 

 :  َا ايٓتا٥رٴ املرتتب١ُ ع٢ً .......؟  5ؼ

ِٞ تٛؽه٢ ٚؽضِم ايعٜٛٓات  - 1  إقا١َ َؾضٚع

 يضٟ َغاس١ ٚاعع١ دٓٛب َٓدفض ارتاصد١ بايٛارٟ ادتزٜز ٚطصاعتٗا ع٢ً َضاسٌَؾضٚع تٛؽهٞ   -ز 

ِٛ   - 1ؽضم ايعٜٛٓات  ٙٔ ادتٛف١ٔٝ. 255اعتضالِح ضت ٍٕ اعتُاّرا ع٢ً املٝا  أيف فزا

 طصاع١ٝ ايكُِح ٚايؾعرِي ٚايفان١ٔٗ ٚايٓباتأت ايٛبٝع١ٔٝ يف أصاِض ٖشا املؾضِٚع. - 2

2 -      .ٟٚ ٌِ ايرب ٌِ ايٓك               طٜار٠ سذِ ايتبارٍ ايتذاصٟ ايزاخًٞ –ز                    تِٜٛٛض ٚعا٥

 تٛفري فضظ عٌُ دزٜز٠ -تٛفري ايٓكز األدٓيب   –ز                     طٜار٠ٔ ايضارصأت املضض١ٜٔ.  - 3 

 

 :  َاسا حيزخٴ إسا مل ...........؟  6ؼ

ٍُ يف َضض.  - 1 ٞٗ ٚايبرتٚ                          تغتٛصر َضض َٔ ارتاصز ايػاط ايٛبٝعٞ -ئ تتكزّ ايضٓاع١    -ز   ٜتٛفِض ايػاُط ايٛبٝع

 ٖٓاى َؾه١ً يف املٛاصالت –صعٛب١ ايٓكٌ راخٌ ايكاٖض٠ ايهرب٣  –ز  ٜتِ إقا١َٝ َؾضِٚع َرتٚ األْفاِم.  - 2

 

 االعضاص بايجض٠ٚ ايغُه١ٝ –ز   أ. َا صأٜو يف صرّ ايبشريات املاذت١ مشاٍ َقض ٚايبٓا٤ عًٝٗا؟     : 7ؼ

  حتًٜٛ٘ إىل َٛار أخض٣ ٜغتفار بٗا َٔ قؿ ا٭صط َع احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ؟ ب. َا َكرتساتو يًتدًك           



 

 :  انتب َا تؾري إيٝ٘ ايعباص٠:  8ؼ

 تهضٜض ايبرتٍٚ –ز    ( .......................ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا فضٌ َهْٛات ايبرتٍٚ عٔ ايظٜت األصًٞ. )   - 1

 جتاص٠ راخ١ًٝ –ز      ( .............................اْتكاٍ ايغًع ٚارتزَات بني ستافعات ايزٚي١. )   - 2

 ت١ُٝٓطصاع١ٝ -ز     ( .................................طٜار٠ اإلْتاز ايظصاعٞ عٔ طضٜل ايتٛعع األفكٞ ٚايضأعٞ . )   - 3

 تٛعع أفكٞ –ز  ( ..........................ضٜل اعتضالح َظٜز َٔ األصاعٞ . )طٜار٠ َغاس١ األصاعٞ املظصٚع١ عٔ ط  - 4

 ايهَٛٝغا -ز  ( ...............رٚي١ إفضٜك١ٝ. )  21احتار اقتضارٟ ٜغِ رٍٚ ؽضم ٚدٓٛب إفضٜكٝا ٚعزرٖا  - 5
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 الدرس الاول

 

هد من جانبه في تكوينها هي كل الموارد التي منحها هللا لالنسان دون ج                                

 (الثروة المعدنية  –الطبيعي  باتاتالن –الهواء  –التربة  –وتشمل )موارد المياه 

 :نسان مثل؟.. لكل مورد طبيعي اهمية في حياة اال بم تفسر : اهمية الموارد الطبيعية في حياتنا

 .المياه الالزمة لحياة االنسان والحيوان والنبات  -1

 .التربة الالزمة لزراعة المحاصيل الزراعية  -2

 .( ضرورة للصناعه -معدنية  –حيوانية –الخامات)زراعية  -3

 .مصادر الطاقة اساس التقدم الصناعي -4

بعض انواع الرمال( تقوم عليها انواع –بعض الموارد الطبيعية مثل : )العيون الكبريتية  -5

 .عديدة من السياحة مثل سياحة الشواطئ والسياحة العالجية

 انتبه الي : 

 .يعد نهر النيل اهم مصادر المياه العذبة في مصر -

 .يتطلب النشاط الصناعي وجود مصادر للطاقة -

  .الطبيعي من المصادر الرئيسية للطاقة في مصريعد البترول والغاز  -

 .سوء استخدام الموارد الطبيعية يعرضها للتلوث واالهدار -

 .ةبة الخصببسبب وفرة المياه العذبة والتر؟ بم تفسر ؟ قيام الزراعه في مصر في الوادي والدلتا

 بم تفسر :ال تتوافر الغابات الطبيعية في مصر ؟

 فقط.بسبب قلة مياه االمطار وتقتصر علي النباتات الصحراوية  

هوحدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير صالحة ؟ س:ما المقصود بالتلوث

 لالستخدام البشري

  

 ؟ما المقصود بالموارد البشرية .............   

 لصناعية المنتجات هي الموارد التي يقوم االنسان بانتاجها الشباع حاجاته من المنتجات الزراعية وا

ل مدن ووسائادي ذلك الي زيادة نمو الما النتائج المترتبة علي النشاط البشري في مجال الصناعة  ؟ 

 المواصالت

 انتبه  !!  

اولا : الموارد 

 : الطبيعية

ثانيا الموارد 

 البشرية

 انواع الموارد
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  وتتعرض الخطار عديدة مثل )التلوث والتصحر واالستنزاف(علي الرغم من تنوع الموارد في مصر فانها قليلة   

 الموارد المائية في مصر

 س:اكمل : تنقسم الموارد المائية في مصر الي .................و......................

 

 اولا : المياه العذبة  

 بم تفسر اهمية المياه العذبة ؟س: 

 .تساعد علي قيام الزراعة   -1

 .تعد مصدر رئيسي للشرب واالغراض المنزلية  -2

 .تعتبر طرق نقل هامة ورخيصة  -3

 .تعتبر مصدر هام للثروة السمكية  -4

 علي نهر مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية سواء من السد العالي او بعض القناطر -5
 النيل.

 انتبه الي :     

 مثل واحة سيوةالمياه الجوفية : اساس الحياة في الواحات المصرية  -

 االمطار الشتوية اساس قيام الزراعه في الساحل الشمالي في مصر. -

 االسراف في استخدام المياه اهدار للموارد الطبيعية  -

 .. ؟   بم تفسر اهمية السد العاليس: 

 يحمي مصر من اخطار الفيضان والجفاف .. مصدر مهم لتوليد الكهرباء 

 طريق نقل مائي داخل مصر –ل النقل ارخص وسائ اهمية نهر النيل ...؟ -2

 مفاهيم هامة 

 : هو زيادة منسوب الماء في النهر اعلي من ضفافه الفيضان -

 : ندرة المطر مما يضر باالنشطة البشرية وخاصة الزراعة والرعي. الجفاف -

انواع الموارد المائية

المياه المالحة

-البحر االحمر -البحر المتوسط 
اه المي-البحيرات المالحة بحيرة قارون  

الجوفية

المياه العذبة

-طار االم-( بحيرة ناصر)البحيرات العذبة -نهر النيل 
(عيون-ابار )المياه الجوفية 
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 ثانيا المياه المالحة

  بم تفسر اهميه المياه المالحة ؟ س: 

 مصدر رئيسي النتاج االسماك في مصر  -1

 يستخرج منها االمالح المهمة مثل ملح الطعام  -2

 وسيلة نقل بحري -3

 يستخرج من قاع البحار البترول والغاز الطبيعي  -4

 كبر حقول البترول في خليج السويسيعتبر حقل بالعيم البحري من ا

 بم تفسر اسباب تلوث المياه العذبة : س: 

 راعي الملوثة بالمبيدات واالسمدة الكيميائيةتصريف مياه الصرف الز -1

 تسرب زيوت البترول من ناقالت البترول -2

 القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه االنهار والبحار دون معالجة  -3

 .صرف مخلفات السفن في مياه النهر والبحر -4

 )وضح(............  جهود الدولة لحماية المياه من التلوث وتنميتها

 الجة مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي عم -1

 مراقبة السواحل  -2

 زيادة حمالت التوعية باهمية ترشيد استهالك المياه  -3

 استخدام اساليب حديثة في الري مثل الري بالرش والتنقيط -4

 حفر االبار العميقة -5

  



 5 

 

 الموارد المعدنية وتنميتها    الدرس الثاني

 

 س: ما المقصود بالمعادن : 

 هي مادة طبيعية صلبة تستخرج من باطن االرض وقد تكون قريبة او بعيدة عن سطح االرض 

 تختلف المعادن في اهميتها علي حسب : استخدامها . كمية تواجدها . توزيعها

 
 

 

 اولا : الحــديد :

 الصحراء الشرقية -2الواحات البحرية بالصحراء الغربية -1مناطق استخراجه : 

 االهمية االقتصادية لمعدن الحديد؟ ؟؟س: بم تفسر 

الت رات وااليعتبر الحديد اساس الصناعه الحديثة . يدخل في صناعه السكك الحديدية والسيا -

 يعتبر الحديد اساس الصناعه الحديثة.

  حلوان للحديد والصلبمصنع  س اكمل : من اهم مصانع الحديد في مصر

  ة .البحريالحديد الخام من الواحات ويعتمد علي 

  

الموارد المعدنية في مصر

الذهب المنجنيز الفوسفات الحديد
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 ثانيا الفوسفات :

 ابو طرطوربوادي النيل في اسوان و هضبة  السباعيةيستخرج الفوسفات من  ؟س:اكمل :

 سواحل البحر االحمر بين سفاجا والقصيربالوادي الجديد بالصحراء الغربية وعلي 

 ؟ النه:س: بم تفسر يعتبر معدن الفوسفات من اهم المعادن في مصر 

 ة للخارجيصدر بكميات كبير -2صناعه االسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية يستخدم في  -1

من اهم مصانع الفوسفات في مصر مصنع ابوزعبل الذي ينتج سماد  : انتبه الي

 .الفوسفات حيث تعتمد عليه الزراعة في مصر

 :ثالثا المنجنيز 

 في شبه جزيرة سيناء .  ام بجمةيوجد في منطقة 

 يستخدم في صناعه الحديد والصلب :أهميته 

 رابعا الذهب :

تم استخراجه حديثا من مناجم  -2يوجد في جبال البحر االحمر بالصحراء الشرقية  

 2010خالل عام  السكري

 س: بم تفسر ؟؟ االهمية االقتصادية للذهب ؟

 بعض انواع االدوية -2الحلي  -1الذهب من اغلي المعادن ثمنا ويستخدم في  -1

 جهود الدولة لتنمية الموارد المعدنية ؟؟؟ س: وضح

 .تشجيع المستثمرين علي البحث والتنقيب عن المعادن -2

 .البحث عن بدائل الستخدام المعادن في الصناعه مثل البالستيك  -3

  .استخدام الوسائل التكنولوجية في البحث والتنقيب عن المعادن -4

  



 7 

 مصادر الطاقة وتنميتها                     الدرس الثالث 

 

وة قهي كل ما ينتج عن احتراق الوقود او حرارة الشمس او  س: ما المقصود بالطاقة :

 الرياح او تساقط المياه او حركة االمواج
 

 طاقة غير متجددة و طاقة متجددة تنقسم الطاقة الي نوعين همااكمل :: س
 

 الطاقة المتجددة ؟س: قارن بين مصادر الطاقة الغير متجددة ومصادر 
 

 الطاقة المتجددة الطاقة غير المتجددة

 هي المصادر التي تنفذ باستهالك االنسان
 ال يمكن تعويضهاو 

 مثل الفحم . البترول . الغاز الطبيعي

 هاالتي ال تنفذ باستخدام االنسان لهي المصادر
 مثل الشمس . المياه . الرياح

 

 

 في شمال سيناء  جبل المغارةيستخرج من  الفحم ... -1

 س: بم تفسر ؟ االهمية االقتصادية للفحم ؟

 يستخدم في صناعه الصلب ويستورد من الخارج  -

 النه س: بم تفسر ؟ يعتبر الفحم اقل اهمية من البترول والغاز الطبيعي ؟

كسيد اكبيرة من غاز ثاني عندما يحترق يخرج كمية  -3يصعب نقله  -2ثقيل في وزنه  -1

 الكربون

 يستخرج من حقول برية او بحرية .     البترول : -2

 يتركز انتاجه في خليج السويس  وشمال الصحراء الغربية 

 س: بم تفسر االهمية االقتصادية للبترول ؟ 

 يعد البترول مصدر رئيسي للطاقة -1

 المازوت ( -السوالر –يتم تكريره فيعطي مشتقات كثيرة مثل )البنزين  -2

 يدخل في صناعه بعض الخامات الصناعية مثل البالستيك  -3

 

 موضع امتحان   هام جدا      س:ما المقصود بتكرير البترول ؟

 عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت االصلي فيعطي مشتقاته.

 اولا : مصادر الطاقة غير المتجددة
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 يوجد في حقول مستقلة او حقول مصاحبا للبترول  الغاز الطبيعي :-3

 عي بمصر از الطبيمناطق انتاجه : يعد حقل ابو ماضي في شمال دلتا احد الحقول الرئيسية النتاج الغ

 ؟ يستخدم في  س: بم تفسر ؟؟ االهمية االقتصادية للغاز الطبيعي

 سيارات وقود لبعض انواع ال -3توليد الكهرباء الحرارية     -2االغراض المنزلية     -1

 ويتركز انتاجه في  -

 %8خليج السويس -3  %21الصحراء الغربية -2 %56المتوسط البحر  -1

 س: ما المقصود بالكهرباء الحرارية ؟ 

 هي الكهرباء الناتجه عن احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي 

اء اكمل : من اهم محطات توليد الكهرباء الحرارية محطة كهرباء شبرا الخيمة و محطة كهربس: 

 شمال الدلتا.

 س: برهن علي صحة العبارة :"مصر من اولي الدول العربية التي استخدمت الكهرباء 

 حيث بدأ استخدام الكهرباء في مصر في االنارة منذ بدايات القرن العشرين  -

 م 1930بدأ استخدام الكهرباء في الصناعه في مصر منذ سنة  -
 

  

 الشمس -1

 ئمة ظيفة ودانتتميز بانها طاقة . تستخدم الطاقة الشمسية في االغراض المنزليه وتسخين المياه 

 حيث تمتاز مصر بسطوع الشمس طوال العام.   بم تفسر الطاقة الشمسية مناسبة لمصر ؟

 الريـــــــــاح:-2

 تستخدم طاقة الرياح في توليد الكهرباء 

 تعتبر محطة الزعفرانة من اهم محطات توليد الكهرباء من الرياح 

 المــــــــــــــــــياه -3

 بم تفسر اهمية السدود والقناطر بالنسبة لمصر ؟

 روبائية من اجمالي الطاقة الكه%  18وتبلغ نسبتها تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية 

 دول الوطن العربي انتاجا للطاقة الكهرومائية ولي تعد مصر ا

 ثانيا مصادر الطاقة المتجددة
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 ؟س: مما المقصود بالطاقة الكهرومائية 

 هي الكهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات

 اهم محطات الكهرباء المائية في مصر ؟س : اذكر ؟

 محطة كهرباء السد العالي  -1

 محطة كهرباء خزان اسوان -2

 لحديثة امحطة كهرباء قناطر اسنا التي تنقسم الي قنطرتين القنطرة القديمة والقنطرة  -3

ي م وهو اعظ مشروع هندس1970وتم افتتاحه رسميا  1960س: اكمل : بدأ بناء السد العالي سنة 

 في القرن العشرين

 انتبه الي                   

 تسمي الطاقة المتجددة طاقة نظيفة النها ال تلوث البيئة  -

 تسمي الطاقة المتجددة طاقة المستقبل النها ال تنتهي  -

 تواجه الطاقة المتجددة بعض المشكالت النها تحتاج الي رءوس اموال كثيرة -

 س: اذكر جهود الدولة لتمنية الطاقة 

 المتجددة .االهتمام بالبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة  -1

 تشجيع المستثمرين علي البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي  -2

 ترشيد استهالك الطاقة  -3
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 الدرس الاول              الثانية الوحدة 

الانتاج الزراعي والسمكي والرعوي                                 

   

 س: ما المقصود بالنشاط االقتصادي ؟ 

هو مدي استثمار االنسان الموارد المتاحة لسد احتياجاته من غذاء وملبس ومسكن وامن وعدالة 

 وترفيه 

 س: بم تفسر اهمية النشاط االقتصادي ؟

 – سياحي–صناعي  –رعوي  –يتميز النشاط االقتصادي المصري بالتنوع بين )زراعي  -1

 تجارة (-نقل ومواصالت 

 للتصدير للخارجتحقق بعض هذه االنشطة فائض  -2

ؤدي ييحدث عجز في بعض االنشطة االخري فتقوم الدولة باالستيراد من الخارج مما  -3

 لقيام التجارة الدولية 

 : النمو السكاني السريع في مصر يؤدي الي التقليل من انجازات النشاط االقتصادي انتبه الي

 

 

 صر م% من مساحة 4مليون فدان ممايوازي  8.5تبلغ مساحة االراضي الزراعية في مصر  -

 س: بم تفسر اهمية الزراعة في مصر ؟

 % من القوي العاملة في مصر28يعمل بالزراعه نحو  -1

 % من جملة الصادرات السلعية التي تتمثل في:20تساهم الزراعه بنحو  -2

 المركز االول البرتقال     ـــــــــــــــــــــــ

 البطاطس   ـــــــــــــــــــــــ المركز الثاني

 القطن       ـــــــــــــــــــــــ المركز الثالث 

 االرز        ـــــــــــــــــــــــ المركز الرابع 

 م(2007) عام % من جملة الصادرات الزراعية لمصر42اكمل : االتحاد االوروبي يستقبل نحو 

 

  المفاهيم االتية؟المقصود بس: ما 

 اولا : الانتاج الزراعي في مصر
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 دولة  28: هو اتحاد اقتصادي وسياسي للدول االوروبية يضم  الاتحاد الاوروبي -1

 : زيادة االنتاج الزراعي عن طريق التوسع االفقي والرأسي التنمية الزراعية -2

 س: قارن بين التوسع االفقي والتوسع الراسي ؟

 التوسع الرأسي التوسع الافقي

االراضي المزروعه عن طريق زيادة مساحة 
 استصالح مزيد من االراضي

لمية زيادة انتاجية الفدان باستخدام الوسائل الع
 في الزراعة

 

 س: اذكر اهداف التنمية الزراعية ؟

 لفالحاتحسين مستوي معيشة -3زيادة محصول الفدان  -2زيادة مساحة االراضي الزراعية  -1

 نمازج من مشروعات التنمية الزراعية

  مشروع توشكي : 

 كيلومتر يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر  51هي قناه يبلغ طولها 

 تهدف لري مساحة واسعه في جنوب منخفض الخارجة والوادي الجديد

 ؟س:  بم تفسر اهمية مشروع توشكي 

 زراعة النباتات الطبية ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل الزراعية -

 مشروع ترعه السلام :

  بم تفسر اهميه مشروع ترعه السالم ؟

صالح تخرج ترعه السالم من فرع دمياط بهدف توصيل مياه النيل الي شمال سيناء الست -

 االرضي بها وزراعتها

 

 مشروع شرق العوينات : أهميته ؟

 الف فدان اعتمادا علي المياه الجوفية  255يهدف الي استصالح نحو  -

 تتم به زراعه القمح والشعير والفاكهة والنباتات الطبية  -

 مشروع الفرافرة )واحة الفرافرة بالصحراء الغربية (
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  مليون فدان  1.5يهدف الي استصالح 
 

 

 : تعد االسماك مصدر اساسي للغذاء البروتيني في مصر  اهمية الاسماك

 م2013مليون طن عام  1.5الثروة السمكية  س: اكمل : بلغ انتاج مصر من

 اس: بم تفسر اسباب نقص االنتاج السمكي في مصر ؟ هاااااااااااااااااااااام جداااااااااا

 تلوث مياه البحار والبحيرات  -1

 تتعرض البحيرات الطبيعية في مصر للردم والتلوث للبناء عليها  -2

 قلة رءوس االموال  -3

 الصيد وعدم وجود اساليب صيد متقدمةاستخدام الوسائل البدائية في  -4

 صعوبة الصيد في البحر االحمر )بم تفسر ( بسبب كثرة الشعاب المرجانية  -5

 تشمل المصايد السمكية في مصر:   س: اكمل هام جدا 

 

 

 س: اذكر جهود الدولة في تنمية الثروة السمكية في مصر ؟ 

 زيادة االنتاج السمكي من النيل والبحار والبحيرات والمزارع السمكية  -1

 رفع مستوي معيشة الصيادين  -2

 تقليل واردات مصر من اللحوم واالسماك  -3

 المحافظة علي المياه من التلوث -4

 س: بم تفسر يعتبر البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلوثا ؟ 

مصايد االسماك

ة مصايد المياه العذب
5%

بحيرة-الترع -نهر النيل 
ناصر

مصايد المياه المالحة 
20%

البحار والبحيرات

االستزراع السمكي 
75%

حقول االرز-مزارع سمكية 

 ثانيا: الانتاج السمكي
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 بسبب القاء السفن العمالقة مخلفاتها فيه -1

 صرف مخلفات المدن فيه -2

 

 

 س: بم تفسر تستورد مصر اللحوم من الخارج 

 بسبب نقص االنتاج وزيادة االستهالك

 المراعي الطبيعية في مصر نادرة وليست لها قيمة اقتصادية  -

 تقتصر تربية الحيوان في المزارع علي البرسيم والذرة -

 تستخدم للمساعدة في اعمال الزراعه وانتاج االلبان واللحوم  -

 الساحل الشمالي وشمال سيناء س: اكمل يقتصر وجود المراعي الطبيعية في مصر علي

 والواحات

 

 

 

 

 

 

 

  

 ثالثا : الانتاج الرعوي في مصر
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 الصناعه              الثاني الدرس

 

 س: ما المقصود بالصناعه؟

 علي اشباع حاجات االنسانهي اجراء تحويالت علي الموارد بما يجعلها اقدر 

 س: قارن بين المقومات الطبيعية والمقومات البشرية لالنتاج الصناعي في مصر ؟

 المقومات البشرية المقومات الطبيعية

 المواد الخام )زراعية . حيوانية . معدنية( -1

 مصادر الطاقة )البترول . الغاز الطبيعي( -2

 العمالة الوفيرة الرخيصة -1

 المحلية واالجنبيةوفرة رءوس االموال  -2

وجود االسواق الداخلية والخارجية  -3

 لتصريف المنتجات

 وفرة وسائل النقل والطرق -4

 

 انواع الصناعات الحديثة 

  صناعه استخراجية : هي الصناعات التي تشمل استخراج المواد الخام من المناجم 

 مثل استخراج البترول والمعادن

 لفةباستخدام االالت واالدوات الي صناعات مخت : هي تحويل المواد الخام صناعات تحويلية 

 مثل :

 صناعه الغزل والنسيج -1

 صناعه االثاث -2

 صناعه االغذية المحفوظة -3

 صناعه المشروبات  -4

 الصناعات الكيميائية  -5

 صناعه المعادن االساسية مثل االلومنيوم والحديد والصلب -6

 ثالثا : اهم الصناعات المصرية 

 صناعه الغزل والنسيج -1

 م1920في مصر علي يد محمد علي وتطورت علي يد طلعت حرب مؤسس بنك مصر عام بدأت 

 نحع حمادي –االسكندرية  –تتركز في القاهرة 

 صناعه الاثاث : -2

 دمياط ( –اهم مركز صناعتها )القاهرة 
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: هي احدي الصناعات الكيميائية التي تعتمد علي الفوسفات وتعتمد عليها  صناعه الاسمدة-3

 الزراعه المصرية

 :تتركز في القاهرة والسويس اماكن وجودها 

 صناعه الاسمنت : -4

 تساهم بنصيب كبير في الصادرات المصرية ولكنها تلوث البيئة

 ناااام جدااااااااااااا موضع امتحابم تفسر ؟؟؟ هااااااااااااا رابعا : اهمية الصناعه في مصر .

 % من االيدي العاملة 12يعمل بها  -1

 م .2007% من االقتصاد المصري سنة 17.2اسهمت بنحو  -2

 توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة  -3

 رفع مستوي معيشة االفراد -4

 تسهم في تلبية حاجات السكان ورفع قيمة الصادرات . -5

 بعض الصناعات الي اضرار كبيرة للبيئة دلل علي صحة العبارة )يؤدي سوء ادارة

 تلوث الماء بسبب القاء مخلفات المصانع في المياه  -1

 تلوث الهواء بسبب ادخنة واتربة المصانع -2

 انتبه الي : 

 زيادة النمو الصناعي تؤدي الي نمو المدن وزيادة الهجرة اليها مما يتطلب المزيد من 

 المرافق بالمدن 

  والتكنولوجي ظهر ما يعرف بالصناعات النظيفة التي تعتمد علي مصادر مع التقدم العلمي

 الطاقة المتجددة.
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 النقل والمواصلات والتجارة الدرس الثالث                  

 

 س: بم تفسر تهتم مصر بانشاء شبكة جديدة من الطرق والمواصالت والسكك الحديدية

 والتجارةتسهيل الصناعه  -2  تسهيل حركة المواطنين -1

 اولا النقل

 س: بم تفسر اسباب توافر وسائل نقل جيدة في مصر

 موقع مصر المتميز بين قارات العالم القديم -1

 تطل مصر علي البحرين االحمر والمتوسط ويربط بينهما قناة السويس -2

 استواء سطح مصر بشكل ال يعوق انشاء الطرق والسكك الحديدية -3

 للشمال فاصبح حلقة وصل بين الوادي والدلتانهر النيل الذي يمتد من الجنوب  -4

 اعتدال مناخ مصر طوال العام -5

 س : ما المقصود بالمفاهيم االتية ؟

تخدم : االنتقال من مكان الخر بواسطة وسائل النقل البرية والمائية والجوية ويس النقل مفهوم

 لنقل االفراد والسلع.

 ك عبر الهاتف اواالنترنت: اتصال االفراد دون انتقال وذل مفهوم الاتصالات

 

 

 

 

انواع النقل

النقل الجوي يالنقل المائ

النقل 
البحري

النقل 
النهري

النقل البري

الطرق 
البرية

السكك 
الحديدية 
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 :ينقسم الي نوعين هما النقل البري :

 الطرق البرية -2     السكك الحديدية    -1

 تعتبر مصر ثانية دول العالم استخداما لسكك الحديدية بعد انجلترا  -

 كم 206م بين القاهرة واالسكندرية بطول 1865اقيم اول خط للسكك الحديدية بمصر عام  -

 دولة عربية وافريقية اقامت مترو االنفاق ليربط بين القاهرة والجيزة وشبرامصر اول  -

 الخيمة )اقليم القاهرة الكبري(

ي توجد في مصر طرق افلتية ذات مواصفات دولية مثل : طريق القاهرة االسكندرية الصحراو -

 الصعيد الصحراوي طريق

 رية ببعضهاهذه الطرق تسهم في نقل االفراد والبضائع وربط المدن المص

 النقل المائي

 س: بم تفسر اهمية النقل المائي ؟

 يمثل النقل المائي وسيلة رخيصة الثمن لكنه بطئ -1

 يستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم ثقيلة الوزن -2

 ينقسم النقل المائي الي نوعين هما : 

 : يستخدم في نقل الجير والفوسفات والرمل واالسمنت والفخار وغيرها  النقل النهري

 س: يتم عن طريق موانئ مصر علي سواحل البحرين االحمر والمتوسط وقناه السوي النقل البحري

 اهم الموانئ والممرات البحرية المصرية 

عالم اكثر الموانئ المصرية اهمية ؟ النه يقع في مواجهة اكثر مناطق ال ميناء االسكندرية -1

 تقدما في اوروبا 

 انشئ بهدف تخفيف الضغط علي ميناء االسكندرية  ميناء دمياط -2

 يوجد علي البحر االحمر  ميناء سفاجا -3

 فسر (: ممر مالحي هام يربط البحر االحمر جنوبا بالبحر المتوسط شماال )بم ت قناة السويس -4

 لنقل بترول الخليج والمنتجات االخري الي العالم كله 

السفن  : تعد تفريعه موازية للقناة القديمة وهذا يؤدي الي تضاعف عدد قناة السويس الجديدة -5

  وتنشيط حركة التجارة واختصار زمن الرحلة التجارية

 

 اهم المشكلات التي تواجه النقل المائي في مصر 
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لي اوجود السدود والقناطر علي طول مجري نهر النيل )ما النتائج المترتبة علي ..؟( ادي  -

 اعاقة المالحة النهرية

 بسبب اقتراب الجبال من الساحل ووجود الشعاب تقل اهمية الموانئ البحر االحمر )بم تفسر(

 المرجانية

 مطارا 20تمتلك مصر  :    النقل الجوي

 س: قارن بين مميزات وعيوب النقل الجوي

 عيوب النقل الجوي مميزات النقل الجوي

 السرعه. -1

 االنتشار. -2

 تخطي المرتفعات والبحار . -3

ارتفاع تكاليف استخدامه مقارنة 

 بالوسائل االخري.

 تباعد المطارات.
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 ثانيا التجارة :

 عملية البيع والشراء وانتقال الخدمات من مكان الخرس: ما المقصود بالتجارة ؟ هي 

 س: قارن بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية من حيث المفهوم واالهداف ووسائل التنمية 

 التجارة الخارجية التجارة الداخلية نوع التجارة

 انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة مفهومها
الدولة انتقال السلع والخدمات بين 

 ودول العالم المختلفة

 

 

 

 

 اهدافها

نقل المواد الخام من مناطق  -1

 انتاجها الي المصنع

نقل السلع المصنعه من مناطق  -2

 االنتاج الي مناطق االستهالك

تصدير الفائض من المنتجات  -1

المصرية الي الخارج )بم 

 تفسر(لتوفير النقد االجنبي

توفير مزيد من فرص العمل  -2

 عن طريق التصدير 

سد حاجة السكان خاصة من  -3

الغذاء والوسائل التكنولوجيه 

التي تعجز الصناعه المحلية 

عن تصنيعها عن طريق 

 عملية االستيراد

    

 وسائل تنميتها

 

 

تعمل مصر علي تنمية التجارة الداخلية 

عن طريق توفير النقل ومد طرق 

 المواصالت

عقد االتفاقيات مع الدول  -1

 االخري

المشاركة في عضوية  -2

التجمعات االقتصادية مثل 

 تجمع الكوميسا في افريقيا 

تحسين المنتجات الصناعية  -3

 المصرية

 

 ل االتحادانتبه الي !!!! تعتبر الواليات المتحدة االمريكية ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دو

 االوروبي

شرق وجنوب افريقيا وعددها  س: ماالمقصود بتجمع الكوميسا ؟ هو اتحاد اقتصادي يضم دول

 دولة افريقية, منها مصر20
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   الدرس الاول              الثالثة الوحدة 

         

  شخصيات واحداث من العصر البطلمي في مصر        

 

 س: ماالمقصود بالعصر البطلمي ؟

 هو عصر خلفاء االسكندر االكبر المقدوني )اليوناني( في مصر .

 دولة البطالمة:اشهر حكام 

ق.م( 285- 323بطليموس الاول "سوتير" معناها المنقذ)-1  

  كان من اشهر قادة جيش االسكندر االكبر 

 شارك مع االسكندر االكبر في معظم حروبه 

 س: بم تفسر رغبة بطليموس االول في االنفراد بحكم مصر ؟ 

 تاريخ مصر المجيد -ثروة مصر العظيمة    -

 بطليموس االول في مصر ؟س: اذكر اهم اعمال 

 اسس دولة البطالمة في مصر -1

 اتخذ من مدينة االسكندرية عاصمة ومقرا لحكم دولته  -2

لماء انشا مجمع البحوث االدبية والعلمية )جامعه االسكندرية ( التي تخرج فيها ع -3

 كثيرون

 وضع نواة لمكتبة االسكندرية  -4

 انشأ الكثير من المناحل لتصدير العسل الي الصين -5

 اهتم بالزراعه فادخل الطنبور  -6

 اهتم بالزراعه والصناعه وسك اول عملة معدنية في مصر -7

 س: مالمقصود بـ الجامعه :

 دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية واالدبية 

كليوباترا السابعه )اخر ملوك دولة البطالمة(-2  
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  تولت الحكم بعد بطليموس الثاني عشر 

 ركة ع القائد الروماني انطونيوس ضد القائد الروماني اكتافيوس في معتحالفت م

 ق.م31اكتيوم البحرية عام 

 ق.م : 31س: ما النتائج المترتبة علي معركة اكتيوم البحرية 

 انتحار انطونيوس وتبعته كليوباترا -1

 انتهاء عصر البطالمة في مصر  -2

 اصبحت مصر والية رومانية تحت الحكم الروماني -3

خلفه البطالمة من اثار وفنونما   

 منارة االسكندرية  -1

 معبد دندرة ( –معبد دير المدينة  –معبد فيله  –المعابد مثل )  معبد ادفو  -2

 س: اكمل من ابرز االثار في النوبة الباقية حتي االن من عصر البطالمة 

 معبد وادي السبوع–معبد دندرة  –معبد بيت الوالي  –معبد كالبشة 

 س: بم تفسر سقوط دولة البطالمة ؟   يرجع ذلك لعد اسباب : 

 ثورات المصريين ضد البطالمة -2ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث    -1داخلية : 

 ه احوال مصر خاصة في عهد كليوباترا السابع زيادة نفوز روما وتدخلها في خارجية :
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الثاني الدرس   

الروماني في مصرشخصيات واحداث من العصر   

 

 اولا : كيف تحولت مصر الي ولاية رومانية 

  في الفترة التي ضعفت فيها دولة البطالمة في مصر بدأت االمبراطورية في

 الظهور 

  استطاعت السيطرة علي معظم انحاء الحر المتوسط ولم يبقي امامها سوي

 مصر

  وكليوباتراق.م بعد هزيمة انطونيوس  31تمكنت من السيطرة علي مصر عام 

 ثانيا : اشهر شخصيات العصر الروماني في مصر .

اكتافيوس )اغسطس قيصر (-1  

 اصبح امبراطور بعد وفاة يوليوس قيصر

 س: اذكر اهم اعمال اكتافيوس في مصر ؟

 احترم عقائد المصريين وقدم القرابين لاللهة المصرية -1

 اهتم بالزراعه فعمل علي  -2

 اعادة بناء الجسور –االهتمام بشئون الري  –تطهير الترع 

 س: ما المقصود بالقرابين : هي ما يقدمه االنسان للتقرب لالله

 

 

قسطنطين الاول: -2  

 س: بم تفسر كان حكم قسطنطين االول نقطة تحول في تاريخ المسيحية ؟ هاااااام جدا 

 النه قام بما يلي :
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ن م الذي اعلن فيه الغاء العقوبات المفروضة علي م 313اصدر مرسوم ميالن عام  -1

 يعتنق المسيحية 

 اعترف بالديانة المسيحية الي جانب الديانة الوثنية  -2

 انهي عصر اضطهاد المسيحية في مصر -3

 اعاد امالك الكنيسة المصادرة. -4

 ما خلفه الرومان من اثار وفنون 

ن سهل علي الروما -الدفاع االول لبوابة مصر الشرقية  حصن بابليون : يعد خط  -1

السيطرة علي ايه ثورات ضدهم بسبب موقعه المتوسط بين الوجهين القبلي 

 والبحري

 يعتبر اعلي –عمود السواري باالسكندرية  : عمود تم نحته منالجرانيت االحمر  -2

 نصب تذكاري في العالم

 ون من طابقين معبد راس السوداء باالسكندرية  : بناء مك -3

 والعلوي للسكن  السفلي للعبادة   

 م1936تم اكتشاف هذا المعبد بطريقة المصادفة عام 

 المسارح )المسرح الروماني( س: بم تفسر اهتم الرومان ببناء المسارح  -4

 لالحتفال باعيادهم الدينية واعياد االمبراطور

 ثالثا : تقدم الفنون والعمارة في العصر الروماني  

ذلك واضح من خلال  ظهر   

 تماثيل االباطرة مثل االمبراطور )هادريان( -1

 االواني الفخارية -2

 االواني الحجرية والمعدنية -3

 

   

 ااااااااااااااااام جداااكم الرومان في مصر هاااااس: بم تفسر ؟ انهيار ح

 حرم الرومان المصريين من االشتراك في حكم بالدهم  . -1

 ذلك الي اضطهاد مذهبي . االضطهاد الديني الذي تحول بعد -2
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 فرض الرومان علي المصريين انواع متعددة من الضرائب -3

اساء الرومان معاملة المصريين )اصحاب االرض( واعتبروهم طائفة دنيا تخدم  -4

 الرومان واالغريق مما ادي الي كراهية المصريين لهم 

 ثورات المصريين ضد الرومان واهمها )ثورة الرعاه في الدلتا( . -5

 انتبه الي  

مصر كانت مزرعه لتزويد روما بالقمح وكانت ترسل لالمبراطورية الرومانية شحنة 

 سنوية كانت تعرف باسم شحنة القمح السعيد
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 الدرس الثالث                       الحقبة القبطية في مصر

 اولا : ظهور المسيحية 

  ولد السيد المسيح عيسي عليه السالم في عصر االمبراطور اغسطس في مدينة

 بيت لحم بفلسطين 

 : اخذ المسيح عيسي عليه السالم يدعو الي 

 االيمان باله واحد -1

 السالم وحب هللا  -2

 حب بني االنسان -3

 االخاء والتسامح -4

  عليه السالمثانيا انتشار المسيحية واضطهاد اليهود والرومان لعيسي 

  سارع الناس الي اعتناق الدين الجديد "المسيحية" وترك عبادة االوثان 

  تعرض السيد المسيح عليه السالم الضطهاد اليهود والرومان 

  قامت العائلة المقدسة برحلتها الي مصر  بم تفسر ؟ بسبب اضطهاد هيرودس

 ملك اليهود 

  الناصرية بعد موت هيرودوس عاد سيدنا عيسي عليه السالم وعاش في قرية

 ثم بدأ في رسالة النبوة علي ارض فلسطين 

 انتبه الي حرية العقيدة والعبادة امر كفلته الاديان السماوية للانسان

 س: ما المقصود بالمسيحية ؟

 ديانة سماوية نزلت علي سيدنا عيس عليه السالم 
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 ثالثا : القديس مرقس ودخول المسيحية مصر

 يس مرقس في منتصف القرن االول الميالديدخلت المسيحية مصر علي يد القد -

بدأ القديس مرقس بالتبشير بالمسيحية في فلسطين وقبرص وبعض جهات اسيا  -

 الصغري 

ن انتقل القديس مرقس الي مصر وبدأ يبشر بالمسيحية في االسكندرية فكان اول م -

 بشر باالنجيل في مصر

 س: بم تفسر سارع الناس علي اعتناق الدين المسيحي ؟

 ليتخلصو من ظلم الرومان والنه يدعو الي التسامح والرحمة

 فزع االمبراطور الروماني فشن حربا ضد اتباع القديس مرقس  -

ظل القديس مرقس يبشر بتعاليم المسيح ولم يهتم بما يفعله الرومان حتي استشهد  -

 الرومان ميالدية علي يد 68سنة 

 اهم اعمال القديس مرقس 

 باالسكندرية واصب حاول اسقف لهاشيد اول كنيسة 

م284رابعا : الامبراطور دقلديانوس وعصر الشهداء   

 س: بم تفسر عرف عصر دقلديانوس باالضطهاد االكبر )عصر الشهداء( في مصر

 النه اصدر مرسوم بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة 

 اعدم من يتبع التعاليم المسيحية

 هااااااااام جدااااااااا  م ؟ 284في مصر عام س: بم تفسر؟بدأ التقويم القبطي 

تلو في قالنه تاريخ بداية حكم دقلديانوس وكان ذلك تخليدا للضحايا والشهداء الذين 

 فترة االضطهاد الذي تعرض له المسيحيون
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 خامسا : نهاية الحكم البيزنطي )الروماني( في مصر

ة عندما قدم العرب المسلمون بقيادتحررت مصر من ويالت الحكم الروماني والبيزنطي 

 م.641القائد عمروبن العاص رضي هللا عنه عام 

 سادسا : بعض الاثار القبطية في مصر 

 اقدم كنائس مصر القديمة الباقية   الكنيسة المعلقة بالقاهرة -1

سميت بهذا االسم النها اقيمت علي انقاض جدران برجين كبيرين من ابراج 

 الحصون الرومانية 

 اديرة وادي النطرون ب )البحيرة ( -2

 هي مجموعه اديرة ترجع للعصور االولي للمسيحية 

 اشهر اديرة وادي النطرون )دير االنبا بيشوي(

 دير المحرق  -3

 هو دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق 

 اكبر اديرة مصر والشرق االوسط

 



 موقع ايجى فاست التعليمي                 بحيرىاالستاذ السيد                 ابتدائى 5دراسات  –المختصر المفيد 
 

 01144107698أ/ السيد حبريى                                                                         

 

                                                                                                                                   

 الوحده االولى
 حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه لإلستخدام البشرى    التلوث  -1
 زياده منسوب الماء فى النهر فى موسم معين    فيضان   -2
 ندره المطر مما يضر باالنشطه البشريه وخاصه الزراعه والرعى   الجفاف   -3
 كل ما ينتج من احتراق الوقود والرياح ومساقط المياه   طاقه  -4
 عمليه يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت االصلى تكرير البترول    -5
 كهرباء مائيه مولده من السدود والخزانات   طاقه كهرومائيه   -6
 ن دون جهد فى تكوينها هى كل الموارد التى منحها هللا لالنسا   الموارد الطبيعيه   -7
 طاقه نظيفه التنتهى مع استخدام االنسان لها       طاقه متجدده     -8

********************************************************************************** 
 يه على ..........من مصادر المياه العذبه ..........و.........و..........ولقد يقتصر وجود األمطار الشتو -1
 المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى مصر ............وفى الواحات ............ -2
 يوجد الحديد فى مناطق ........و...........وهو أساس ..........الحديثه  -3

 يدخل الفوسفات فى صناعه ...........و..........واما المنجنيز عامل اساسى فى صناعه ......... -4

 حديد فى صناعه ..........و..........اما الفوسفات يوجد عند ........وفى......بالصحراء  غيستخدم ال -5

 يعد ........أقل مصادر الطاقه غير المتجدده أهميه والفحم يوجد فى منطقه .......... -6

 ..من مناطق انتاج البترول فى الصحراء ...........وخليج ........والطاقه نوعان .........و....... -7

 من أمثله الطاقه المتجدده ..........و............والغير متجدده ...........و............. -8

 من امثله محطات انتاج الكهرباء المائيه ...........و..............ومن مصادر الماء العذب ......و..... -9

  يتم توليد ....%من اجمالى الطاقه الكهربيه من محطات الكهرباء المائيه -10

 البنزين والسوالر من مشتقات ...........والصناعه تؤدى لتلوث ....... -11

 يدخل المنجنيز فى صناعه ...........وتمد بحيره ..........توشكى بالمياه  -12

 االسمده تعتمد على معدن .........وابوماضى يشتهر بانتاج .......... -13

 .......... القطن المركز ........فى الصادرات ويوجد الفحم فى منطقه -14

 يعد النقل ........االفضل للبضائع الثقيله ويعتمد مصنع حديد حلوان على حديد ......... -15

 تأتى اكبر كميه اسماك من ............ومصر .........على العالم فى السكك الحديديه  -16

 .........اكثر الطاقه تلوثا ومنطقه .......هى االكبر فى انتاج الغاز  -17

 .........الى عذبه ومالحه ويربط المترو بين مدن ...........تنقسم  -18

 ( أمام ما يأتي:       ******************************************* ( أو عـالمـة )  ضـع عالمـة ) 
 ((السد العالى حمى مصر من الجفاف والفيضان  -2(   تشمل الموارد الطبيعيه الطرق والمواصالت  ) -1
 (يستخرج ملح الطعام من النيل ) -4(               البحر االحمر والمتوسط ماء عذب   ) -3
 ()يستخدم الفوسفات فى الحلى  -6                         ()يوجد الحديد فى ام بجمه    -5
 ((الطاقه الشمسيه طاقه متجدده  -))         8تختلف اهميه المعادن حسب كميه وجودها  -7
         ((تستخدم طاقه الرياح فى توليد الكهرباء    -10() يعتمد مصنع الحديد والصلب على حديد الصحراء ق -9

 (يتم توليد الكهرباء المائيه من قناطر اسنا القديمه  -12                ()سيناء االكثر فى انتاج الغاز   -11
 ()يستخدم المنجنيز فى صناعه االسمده  -))                14التربه والطاقه موارد طبيعيه      -13
 (يمكن تكرير الغاز لعده مشتقات  -16                 ()يتركز البترول فى الصحراء غ    -15
 ((يدخل الذهب فى صناعه االدويه  -18                       ()البترول اكثر الطاقه تلوثا    -17
 ((المياه المالحه هامه مثل العذبه  – ))                                20متجدده  الرياح طاقه  -19
 ((من الموارد البشريه للصناعه السوق -)             22قناه السويس زادت من نشاط الزراعه   -21
 ((للنقل  الماء المالح والعذب طرق -)        24شرق العوينات يعتمد على ماء النيل        -23
 (بحيره قارون عذبه وناصر مالحه  -)            26مصر االولى عالميا فى السكك الحديديه    -25
 ((االسكندريه تواجهه المناطق المتقدمه  -)                      28يستخدم المنجنيز فى االسمده    -27
 ((يستخدم الفحم والمنجنيز فى الصلب  – ))        30انشأ سفاجا لتخفيف الحمل على االسكندريه   -29
 (القطن االول واالرز الثانى فى الصادرات  -))              31تولد الكهرباء من قناطر اسنا الحديثه    -31
 ((انشأ ميناء دمياط لتخفيف الحمل لالسكندريه   -))           34ترعه السالم تصل المياه لسيناء      -33

 *****************************************************************************   بم تفسر
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 الطاقه مصدر الصناعه  –الخامات هامه للصناعه  –الماء هام للحياه اهميه الموارد الطبيعيه   -1
 لوجود بعض المطر القليل بالصحراء فمصر نادره المطر بالصحراء وجود نبات صحراوى بمصر  -2
 لسوء االستخدام والتلوث الموارد لإلهدار تعرض  -3

 يدخل فى صناعه القضبان والسيارات وكثير من الصناعات الحديد اساس الصناعه الحديثه  -4

 يدخل فى صناعه المبيدات الحشريه  –يصدر للخارج اهميه الفوسفات االقتصاديه   -5

 حسب االستخدام وكميته وتوزيعه اختالف اهميه كل معدن عن االخر  -6

 النه ملوث للبيئه وطاقه اقل من البترول قله اهميه الفحم عن البترول  -7

 يستخدم فى المنازل وتوليد الكهرباء الحراريه اهميه الغاز الطبيعى  -8

 تستخدم فى االغراض المنزليه وتسخين المياه اهميه الطاقه الشمسيه  -9

 توليد الطاقه الكهرومائيه اهميه السدود والقناطر  -10

 مصدر للشرب والزراعه واالسماك العذب  اهميه الماء -11

 به المالحه  –به الثروات ومصدر الماء العذب ضروره الحفاظ على الماء المالح  -12

 تتولد من بناء السدود والقناطر عليها المياه من مصادر الطاقه  -13

 طاقه اكبر واقل تلوث وسهل النقل يفضل البترول عن الفحم  -14

 الف فدان على الماء الجوفى  255لزراعه     اقامه مشروع شرق العوينات   -15

 يستخدم فى الحلى والعالج     االهميه االقتصاديه للذهب   -16

 % من الدخل القومى  20% من عماله مصر و28يعمل بها     اهميه الزراعه بمصر  -17

 تخطى المرتفعات ولكنه مرتفع التكاليف  –سريع   اهميه النقل الجوى    -18

 استخدام الوسائل البدائيه  –تجفيف البحيرات  –تلوث المياه     كفى االنتاج السمكى ال ي -19

 ارخص وسائل النقل خاصه البضائع الكبيره والثقيله ولكنه بطيئ   اهميه النقل المائى    -20

 صرف االراضى له  –من القاء مخلفات المصانع    تلوث موارد مصر المائيه  -21

 من طاقه وخام وعماله واسوق  لتوافر مقوماتها   قيام الصناعه بمصر   -22

 ماذا يحدث لو  ****************************************************************************
 تتلوث المياه وتقتل االسماك ويضر بالزراعه  القى االنسان المخلفات فى النيل  -1
 يقل السكان هناك  –تقل الزراعه قلت االمطار على الساحل الشمالى  -2
 يقل الضغط من الوادى ويزيد االنتاج والدخل القومى نجحت مصر فى تعمير الصحراء  -3

 تقل تلوث البيئه ونحافظ على الموارد  زاد استخدام الرياح والشمس بدل الفحم  -4

 لما حمى مصر من الجفاف والفيضان  لم يبنى السد العالى  -5

  يزيد الدخل ويصبح االقتصاد قوى     زادت صادرات مصر  -6

 لمل قامت الزراعه وهجر االنسان االرض وقلت الثروة السمكيه   تم ردم النيل     -7

 نحافظ على البيئه وتزيد الصناعه    التوسع فى الطاقه الشمسيه  -8

 % من الدخل  17,2لما قامت الصناعه ولما ساهمت ب    لم تتوافر مقومات الصناعه فى مصر   -9

 لما اقيم مصنع حلوان واستوردت مصر الحديد من الخارج     لم يكتشف الحديد بمصر   -10

 ما نتائج :  ***************************************************************************
 تصديره ويدخل فى صناعه المبيدات الحشريه  وجود فوسفات بكثره بمصر  -1
 الصناعه وزاد الدخل زادت المعادن و تشجيع المستثمرين على البعث عن معادن  -2
 الحفاظ على البيئه وزياده الطاقه  التوسع فى الطاقه المتجدده  -3

 زياده الدخل  –فصل مشتقات كثيره منه مثل البنزين   عمليه تكرير البترول  -4

 زاد االنتاج والصناعه والدخل القومى  تشجيع االستثمار على البحث عن بترول  -5

 حمى مصر من الجفاف والفيضان بناء السد العالى  -6

 تزيد المساحه واالنتاج ورفع مستوى المعيشه    االهتمام بالتنميه الزراعيه    -7

 رفع مستوى المعيشه والدخل وتلبى طلبات السكان    االهتمام بالتنميه الصناعيه   -8

 تلوث البيئه وتهدد الموارد بالفناء   سوء اداره بعض الصناعات    -9

 يزيد التلوث ومرض االنسان   داخل المدن  زياده الصناعه -10

 قتل االسماك وقله الدخل    تلوث سواحل وبحار مصر  -11

 قتل االسماك وموت الزراعات     تلوث النيل    -12

 الحفاظ على البيئه والموارد  التوسع فى الطاقه المتجدده    -13
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 الحفاظ عليها واستغاللها فى شتى المجاالت  ترشيد المياه     -14

 خفف الحمل عم االسكندريه   ء ميناء دمياط  انشا -15

====================================================== 

 الوحده الثانيه
 دوله  28اتحاد اقتصادى وسياسى للدول االوروبيه من  االتحاد االوروبى   -1
 الرأسى ( زياده االنتاج الزراعى عن طريق التوسع ) االفقى و   التنميه الزراعيه  -2
 زياده مساحه االراضى المزروعه عن طريق استصالح االراضى     التوسع االفقى    -3
 زياده انتاجيه الفدان بالوسائل العلميه فى الزراعه    توسع رأسى  -4
 اجراء تحويالت على الموارد بما يجعلها اجدر على اشباع حاجات االنسان    الصناعه    -5
 انتقال من مكان الخر بواسطه وسائل النقل البريه والمائيه والجويه للفرد والبضائع    نقل ومواصالت  -6
 اتصال االفراد دون االنتقال عبر الهاتف والنت   اتصاالت   -7
 انتقال السلع داخل حدود الدوله   تجاره داخليه   -8
 انتقال السلع بين الدول المختلفه   تجاره خارجيه  -9

 دوله منها مصر  20اتحاد اقتصادى يضم دول شرق وجنوب افريقيا وهى    ا  الكوميس -10
***************************************************************************** 

 ( أمام ما يأتي: ( أو عـالمـة )  ضـع عالمـة )  
 (  (البرتقال والبطاطس المركز االول والثانى عن الصادرات   -1
 ((االتحاد االوروبى اكبر مستورد للمنتجات الزراعيه  -2
 ((يتركز االنتاج الزراعى بمصر فى الوادى والدلتا  -3

 ()انتاج اللحوم فى مصر يكفى حاجه السكان    -5         ()النيل المصدر الوحيد للثروة السمكيه  -4

  ((الحديد والصلب من الصناعات االستخراجيه  -6

 ((لطاقه الالزمه للصناعه تتوفر فى مصر مصادر ا -7

        ((بدأت الغزل والنسيج على يد محمد على  - ))           9تسهم الصناعه فى حل مشكله البطاله  -8
 ()يقتصر النقل البرى على الطرق المرصوفه  -11       ()النقل الجوى أرخص وسائل النقل  -10

 ((مصر اقدم دوله بافريقيا بالسكك الحديديه  -))  13اول خط سكه حديد بين القاهره واالسكندريه -12

               ()نقل ماء النيل لسيناء عبر قناه توشكى  -)) 15قناه السويس توفر الرحله من الشرق والغرب -14
 ()تستخدم مصر الوسائل الحديثه فى الصيد   -17                       ()تكثر المراعى فى مصر  -16

 ()الكوميسا اتحاد اقتصادى لدول شرق اسيا  -18

 ((االسكندريه اهم موانى مصر  -20                         ()صناعه السيارات استخراجيه  -19

 ()تشتهر مصر بوفره المراعى  -22                     ()الصناعه الكيماويه استخراجيه   -21

 ((ه التعدين واستخراج البترول  صناعه استخراجي -23

 ((الكهرباء الحراريه من الفحم والبترول  فى شبرا والقاهره  -24

 ((الغاز مصدر للطاقه المتجدده - ))    26الكهرباء المائيه من السد العالى وقتاطر اسنا  -25

 ((% من الدخل    17,2% وتساهم ب 12يعمل بالصناعه  -27

*********************************************************************************** 

 من اهداف التنميه الزراعيه زياده ...............ويعتمد شرق العوينات على مياه .........كمصدر رئيسى  -1
 ابع فى الصادرات محصول ........و...........االول والثانى ثم .........و..........الثالث والر -2
 من مصادر الثروة السمكيه ............و.............ويقتصر وجود المراعى على .......و........و.... -3

 الصناعه نوعان ...........و..............ومن المقومات الطبيعيه للصناعه ...........و............. -4

 اهم مراكز صناعه االثاث ..........و...............تسبب الصناعه تلوث ...........و.............ومن  -5

 من المقومات البشريه للصناعه ..............و..............ومن خامات الصناعه .........و......... -6

 ينقسم انقل البرى الى ..........و...........ويربط المترو بين القاهره الكبرى وهى ......و........و.... -7

 موانى مصر على البحر المتوسط وتقل موانى البحر .........لوجود الشعاب ........... ........اهم -8

 يستخدم النقل النهرى لنقل الجير و..........و...........يعوق ..........المالحه النهريه بمصر  -9

 يرجع توفر وسائل النقل البرى بمصر الى استواء .......... -10

 انتقال السلع والخدمات بين الدول ..........وصناعه االثاث فى مدينتى .........و.........يعد  -11

 بم تفسر   ******************************************************************************
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 الصيادين رفع معيشه  –لزياده االنتاج وتقليل الواردات اهتمام الدوله بتنميه الثروة السملكيه  -1
 لكثره المدن والتى تصرف مخلفاتها له والسفن العمالقه تلوثهالبحر المتوسط اكثر البحار تلوثا  -2
 لوجود الشعاب المرجانيه صعوبه الصيد فى البحر االحمر  -3

 مصدر للغذاء والدخل القومى  –%من الدخل  20 –% من العماله 28اهميه الزراعه بمصر  -4

 توفر فرص عمل  –% من الدخل  17,2 –عماله % من ال12اهميه الصناعه  -5

 سوء اداره بعض الصناعات يؤدى لتلوث الهواء والماء ارتباط التلوث بالصناعه  -6

 ارخص وسائل النقل النقل المائى للبضائع الكبيره والثقيله  -7

 لتخفيف الحمل عن ميناء االسكندريه انشاء ميناء دمياط  -8

 النه يواجه اكثر جهات العالم تقدما فى اوروبا االسكندريه اهم مونى مصر  -9

 لتوافر الطرق البريه والحديديه والمطارات الجويه والموانى تنوع وسائل النقل بمصر  -10

 تربط البحر االحمر بالمتوسط لنقل بترول الخليج للعالم كلهاهميه قناه السويس  -11

 النسان تلوث الماء والهواء فتضر بصحه اخطوره المصانع داخل المدن  -12

 لوجود الخامات والطاقه والعماله واالسواقاذدهار الصناعه بمصر  -13

 لتنشيط التجاره الخارجيه وزياده الدخل القومى توقيع االتفاقيات الدوليه مع دول العالم  -14

 ما نتائج    ****************************************************************************
 ازدهار الصناعه وزياده الدخل القومى \للصناعه توفر االسواق  -1
 توفير فرص عمل وزياده الدخل القومى زياده النمو الصناعى  -2
 تلوث مائى وهوائى داخل المدن سوء اداره بعض الصناعات  -3

 حلقه وصل بين الوادى والدلتا  –استخدامه كنقل نهرى امتداد النيل من الجنوب للشمال  -4

 القاهره ( سهوله نقل الركاب –جيزه  –ربط مدن القاهره الكبرى ) شبرا اقامه مشروع المترو  -5

 توفير فرص عمل  –زياده المساحه الزراعيه واالنتاج اقامه مشروع توشكا والعوينات  -6

 زياده دخل قومى  –تقليل الحوادث  –زياده حركه النقل تطوير النقل البرى  -7

 التجاره ومستوى المعيشه رفع  –زياده الدخل زياده الصادرات المصريه  -8

 ماذا يحدث   ******************************************************************************
 لما اصبحت مصر هامه فى التجاره  –لما ربطت بين الشرق والغرب لم يتم حفر قناه السويس  -1
 صر هامه فى التجاره ولما اصبحت م –لما استخرجت الثروات منها تجمدت البحار بمصر  -2
 وقلت التجاره بمصر  –لما خفف الحمل عن االسكندريه لم يتم انشاء ميناء دمياط  -3

 لما ربط مدن القاهره الكبرى ولما زادت حركه الركاب يتم انشاء المترو  -4

 لما توافرت الطاقه الالزمه للصناعه يتوفر الغاز و البترول بمصر  -5

********************************************************************************* 

 –سيناء  –منخفض القطاره  –بحيره ناصر  –حديد البحر االحمر  –) البحر االحمر  الخريطه عيزك تركز على
مشروع  –فرع دمياط ورشيد  –الصحراء الشرقيه  –مناخ البحر المتوسط  –صحراوى اقليم مناخ  –فحم المغاره 

السد  –ام بجمه للمنجنيز  –الصحراء الغربيه  –ليبيا  –االسكندريه  –ترعه السالم  –توشكى  -شرق العوينات
بحيره  –رى دهب السك –بورسعيد  –خليج السويس  –حديد الواحات البحريه  –النيل  -قناه السويس –العالى 
 مصنع الحديد والصلب –غاز الدلتا  –بحيره المنزله  –البرلس 

 الوحده الثالثه
 ( أمام ما يأتي: ( أو عـالمـة )  ضـع عالمـة ) 

 ((كان بطليموس االول من قاده االسكندر  -)        )2البطالمه هم خلفاء االسكندر فى مصر      -1
 ((زاد تدخل البطالمه فى مصر فى عهد كليوباترا  -4(      ى اكتيوم   )انتصرت كليوباترا وانطونيوس ف -3
 (معبد رأس السوداء خط دفاع مصر االول ) -) )6يعد عمود السوارى اعلى نصب تذكارى باالسكندريه  -5
 (د )اكتشف معبد الرأس السوداء بطريق الصعي -8(               اضهد قسطنطين االول المسيحيين     ) -7
 ()ولد المسيح فى عهد نيرون  – 10     ()احترم الرومان المصريين وشاركوهم الحكم    -9

 ()استشهد مرقس على يد البطالمه  -12              ()دخلت المسيحيه مصر على يد باخوم  -11
 ((انتهى االضطهاد الرومانى بالفتح العربى  -14           ()م    286بدأت الكنيسه التأريخ منذ عام  -13
 ((انتشرت تعاليم مرقس باالسكندريه  -16      ()انتصر انطونيوس على اكتافيوس فى اكتيوم   -15
 ((دير االنبا بيشوى فى وادى النطرون  -18   ()ارسل قسطنطين مرسوم بهدم الكنائس وحرق الكتب  -17
 ()نجح االسكندر فى تأسيس دوله البطالمه  – 20   ()س ضد دقلديانوس  تحالفت كليوباترا وانطونيو -19
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 ((بطليموس االول مؤسس دوله البطالمه  -22  ()جاءت العائله المقدسه لمصر فى عهد قسطنطين – 20 
 ((ثوره الرعاه بالدلتا اشهر الثورات ضد الرومان  -24    ()اشهر ثورات ضد الرومان كان بالصعيد   -23
 ((م  641فتح عمرو بن العاص مصر  -26      ()اتخذ بطليموس القاهره عاصمه له ولحكمه -25
 ((اطلق على عصر دقلديانوس عصر الشهداء  -28     ()أنشأ االسكندر مجمع البحوث باالسكندريه  -27
 ((دير المحرق اكبر اديره اسيوط  – 30           ()العصر الرومانى هم خلفاء االسكندر    -29
 ()بدأ التقويم القبطى بتولى اكتافيوس الحكم  -))     32م      68استشهد مرقس على يد الرومان    -31
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